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Comissão de Valores Mobiliários

CONVÊNIO PARA CONCESSÃO NÃO
REMUNERADA DE ACESSO REMOTO AO
SISTEMA SMARTS, PELA BSM PARA A
CVM.

A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal criada pela Lei nO 6.385, de 7
de dezembro de 1976, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Sete de
Setembro, nO 111, 28° andar, neste ato representada por seu Presidente, Marcelo Santos
Barbosa, doravante designada "CVM" e a BSM Supervisão de Mercados, associação
sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Quinze de Novembro,
n° 275, 8° andar, neste ato representada por seu Diretor de Autorregulação, Marcos José
Rodrigues Torres, doravante designada "BSM", ambas designadas em conjunto como
"Convenentes":

CONSIDERANDO que a BSM, em cumprimento ao seu dever de enviar à CVM
informações sobre a ocorrência, ou indícios de ocorrência, de infração grave às normas
da CVM e de possível inobservância às normas legais vigentes no mercado organizado
de valores mobiliários, conforme disposto no artigo 44 da Instrução CVM n° 461/07
("ICVM 461 "), encaminha informações à CVM por meio de relatórios escritos
("Relatórios");

CONSIDERANDO que o combate às práticas abusivas que comprometem a
integridade e regular funcionamento do mercado é realizado de forma coordenada entre
a CVM e a BSM, na qualidade de órgão auxiliar da CVM, nos termos do artigo 17,
parágrafo 1° da Lei nO 6.385/76 CLei n° 6.385/76");

CONSIDERANDO que a BSM possui a licença do software SMARTS Market
Surveillance ("SMARTS"), nos termos do Contrato de Plataforma de Vigilância de
Negociação para Monitoração das Operações nos Mercados sob Gestão da BVM&F
"Contrato", celebrado entre a Market Surveillance Pty Limited ("Market Surveillance")
e a BSM;

CONSIDERANDO que o SMARTS é um sistema que reproduz de forma digital as
informações sobre a dinâmica de ofertas e identifica, por meio de parâmetros pré
estabelecidos pela BSM e pela [B]3, indícios de práticas abusivas cometidas pel~
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participantes dos mercados administrados pela [B]3 ("Participantes") e pelos
investidores;

CONSIDERANDO que a concessão de acesso ao SMARTS permitirá à CVM
visualizar as práticas abusivas informadas nos Relatórios de forma digital e mais
dinâmica, conferindo maior flexibilidade e agilidade às análises conduzidas pela CVM e
à BSM no cumprimento do seu dever de informar imediatamente a CVM sobre a

ocorrência, ou indícios de ocorrência de infração grave às normas da CVM, previsto no
art. 44, 1, da ICVM 461, sem prej uízo das demais comunicações enviadas
periodicamente pela BSM à CVM, em atendimento à ICVM 461;

CONSIDERANDO que a integridade, a transparência e o regular funcionamento do
mercado de valores mobiliários são valores para a [B]3, a BSM e o mercado e a

concessão de acesso remoto ao SMARTS, pela BSM à CVM, contribui para a
manutenção de referidos valores do mercado de capitais brasileiro;

CONSIDERANDO que a relação entre as Convenentes está sujeita à Lei n° 12.846/13
"(Lei Anticorrupção)" e que a concessão não remunerada de acesso remoto ao
SMARTS atende aos princípios da Administração Pública previstos no capul do art. 37
da Constituição Federal de 1988, em especial os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na medida em que a atuação
integrada entre a BSM e a CVM está prevista na Lei n° 6.385 e na ICVM 461 e a
concessão não remunerada de acesso remoto ao SMARTS, pela BSM para a CVM,
propiciará maior agilidade e coordenação no combate às práticas abusivas nos mercados
administrados pela [B]3.

as Convenentes signatárias têm entre si justo e acordado o presente convênio relativo à
concessão não remunerada de acesso remoto ao SMARTS, pela BSM para a CVM
("Convênio"), que observará a Lei n.o 6.385/76, a Lei Anticorrupção e a ICVM 461,

assim como as seguintes cláusulas;ç-
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O Convênio tem por objeto a concessão não remunerada de acesso remoto ao
SMARTS, pela BSM para a CVM, via Virtual Private Network ("VPN"), nos termos do
Contrato e seus aditivos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS CONVENENTES

2.1. São obrigações da BSM:

2.1.1. Obter junto ao Market Surveillance as autorizações necessárias para a execução
do objeto deste convênio;

2.1.2. Conceder à CVM, de forma não remunerada, acesso remoto ao SMARTS via
VPN;

2.1.3. Realizar treinamentos para capacitar os funcionários da CVM que terão acesso ao
sistema SMARTS;

2.1.4. Zelar pelos equipamentos de propriedade da CVM eventualmente colocados à
disposição para execução do Convênio.

2.2. São obrigações da CVM:

2.2.1. Não ceder ou sublicenciar o acesso concedido pela BSM a terceiros;

2.2.2. Respeitar os direitos de propriedade intelectual do SMARTS, nos termos do
Contrato;

2.2.3. Identificar para a BSM os colaboradores que terão acesso ao SMARTS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO TÉRMINO DO CONVÊNIO

3.1. O Convênio terá prazo determinado de vigência, entrando em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União e encerrando em 22 de novembro de 2022, data
prevista para o término do Contrato.

3.2. Em caso de prorrogação da vigência do Contrato, a vigência do Convênio será
automaticamente renovada pelo mesmo período da renovação do Contrat~

~3



B5M
SUPERVISÃO DE MERCADOS CVM

Comissão de Valores Mobiliários

3.3. O Convênio pode ser rescindido a qualquer momento por quaisquer das
Convenentes, sem quaisquer ônus ou encargos, mediante envio ele comunicação a outra
Parte, com antecedência mínima de 60 dias.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. A CVM declara ter tido acesso ao Contrato e ter ciência dos termos e condições
contratados entre a Market Surveil1ance, a BSM e a [B]3.

4.2. Os termos e condições deste Convênio estão em conformidade com o Contrato.

4.3. A CVM não terá qualquer custo em razão da concessão dos acessos remotos ao
SMARTS, objeto deste Convênio.

4.4. A publicação deste Convênio no Diário Oficiai da União ficará a cargo da CVM.

4.5. As cláusulas do presente Convênio poderão ser alteradas a qualquer momento em
decorrência de dispositivo legal ou entendimento entre as Convenentes, podendo ser
inseridas novas cláusulas por meio de aditivos.

4.6. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, como o
competente para dirimir quaisquer questões provenientes deste convênio que,
eventualmente, não sejam resolvidas no âmbito administrativo.

E, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do Convênio, a CVM e a BSM, por
seus representantes, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma.

Rio ele Janeiro, 28 de fevereiro de 2018.

Marcos José Rodrigues Torres

Presidente da CVM Diretor de Autorregulação da BSM
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PLANO DE TRABALHO

o presente Anexo integra, a partir da data de assinatura, o Convênio de Cooperação
firmado entre a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e a BSM Supervisão de
Mercados ("BSM") em 28/02/2018 ("Convênio").

RESOLVEM as Partes celebrar o presente PLANO DE TRABALHO ("Plano"),
mediante os seguintes termos e condições:

A) OBJETO

O presente Plano tem por objetivo viabilizar a concessão não remunerada de acesso
remoto ao software SMARTS Market Surveillance ("SMARTS"), pela BSM à CVM.

B) MOTIVAÇÃO TÉCNICA

O SMARTS é um sistema que reproduz de forma digital as informações sobre a
dinâmica de ofertas e identifica, por meio de parâmetros pré estabelecidos pela BSM e,
indícios de práticas abusivas cometidas pelos participantes dos mercados administrados
pela [B]3 e pelos investidores.
O referido software permitirá que a CVM realize a supervisão das ofertas de compra e
de venda de valores mobiliários, registradas nos sistemas de negociação da B3 S.A. 
Brasil, Bolsa, Balcão ("[B]3") e capacitará a CVM para melhor identificar
irregularidades e aplicar as medidas de enforcement eventualmente necessárias, que
estejam ligadas a práticas abusivas com o uso de ofertas, em especial a ocorrência de
spoo/lng e layering.
A detecção e o combate a essas práticas abusivas foram consideradas prioritárias pelo
Colegiado da CVM por ocasião da aprovação do Plano Bienal de Supervisão Baseada
em Risco 2017-2018, que, na seção que trata das ações específicas a cargo da
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais da CVM ("SMI"),
destacou que deveria ser dada "... prioridade para o exame de casos que envolvam
práticas abusivas com o uso de ofertas e com atuação de investidores com
comportamento indicativo de operações de alta frequência".

C) INICIATIVAS, METAS E ETAPAS DE EXECUÇÃO

O presente Plano tem por objeto a realização das seguintes atividades:
i. Instalação nas dependências da CVM no Rio de Janeiro e em São Paulo de dois

terminais (um em cada cidade) para acesso remoto ao SMARTS/
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iL Disponibilização pela BSM da infraestrutura de comunicação entre os terminais
e o SMARTS, via VPN segura; e

iiL Realizar treinamentos para capacitar os funcionários da CVM a operar o

Sistema.

As atividades citadas nos itens "i" e "ii" deverão ser 100% realizadas em até três meses
após a assinatura do Convênio.

Os treinamentos citados no item "iii" serão conduzidos pelos técnicos da BSM nas
instalações da CVM, alternando entre Rio de Janeiro e São Paulo, e devem ser
concluídos em até seis meses após o término das atividades "i" e "ii".

D) DA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE
TRABALHO

O presente Plano será administrado pelos titulares da SMI e da Diretoria de
Autorregulação da BSM e seus eventuais substitutos.
Compete aos administradores deste Plano, observados os procedimentos e requisitos
legais, regulamentares e administrativos próprios de cada entidade, resolver sobre
questões que, de qualquer forma, sejam relevantes para o bom funcionamento do
presente Plano de Trabalho.
Os responsáveis pela administração deste Plano se reunirão ordinariamente, pelo menos
uma vez a cada bimestre, ou extraordinariamente, sempre que quaisquer deles julgar
necessário, para avaliar o andamento das atividades previstas e decidir sobre as medidas
que se façam necessárias para garantir o cumprimento das metas estabelecidas no Plano.

E) RECURSOS FINANCEIROS

O Plano não prevê transferência de recursos orçamentários entre a CVM e a BSM,
inexistindo cronograma de desembolso. As despesas a serem realizadas ficarão a cargo
da BSM, conforme sua disponibilidade orçamentária anual.
Assim, não há plano de aplicação de recursos financeiros. As atividades a serem
realizadas seguirão, em cada entidade, os procedimentos específicos, bem como a
legislação aplicável. Por serem de natureza técnica, não há obra ou serviço de
engenharia, tampouco cronograma físico-financeir~


