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SIGLAS 

 

BCB – Banco Central do Brasil 

BSM – BSM Supervisão de Mercados 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

HFTs – high-frequency trading ou operações em alta frequência 

SEC – U.S. Securities and Exchange Commission (autoridade reguladora do mercado de capitais nos 

Estados Unidos) 
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1. Introdução 

 

A Lei nº 6.385/1976, ao disciplinar o mercado de capitais brasileiro, dispõe que as autoridades 

reguladoras desse mercado devem exercer suas atribuições com a finalidade de (i) evitar modalidades 

de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos 

valores mobiliários negociados no mercado; e (ii) assegurar a observância de práticas equitativas. 

Com base nessas atribuições, a CVM editou a Instrução CVM nº 08/1979, que conceituou os 

principais ilícitos que podem ser praticados no mercado de capitais, notadamente no ambiente de 

negociação, em bolsas de valores1. São eles: 

(i) a manipulação de preço; 

(ii) o uso de práticas não equitativas; 

(iii) a realização de operações fraudulentas e; 

(iv) a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários. 

Conforme Nota Explicativa CVM nº 14/1979, publicada para esclarecer a edição da Instrução 

CVM nº 08/1979, os conceitos dados para os ilícitos de mercado são propositadamente genéricos, 

como forma de abarcar uma diversidade de “operações ou práticas incompatíveis com a regularidade 

que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”. Por essa razão, não é incomum 

precedentes envolvendo acusações que considerem a ocorrência de mais de um dos ilícitos previstos 

na Instrução CVM nº 08/1979. 

A seguir, serão apresentadas as características de cada um dos ilícitos de mercado previstos na 

Instrução CVM nº 08/1979, com a descrição dos seus elementos configuradores, apontamentos sobre 

quem pode praticá-los e, por fim, o detalhamento das principais espécies já conhecidas. 

 

 
1 Embora o presente Guia seja voltado para a descrição das espécies de ilícitos que podem ocorrer em bolsa de valores, 

vale observar que, em alguns casos, há modalidades que também podem ser replicadas no mercado de balcão. 
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2. Manipulação de preços 

 

a. Características gerais 

 

A manipulação é um dos ilícitos mais antigos e conhecidos do mercado de capitais. Apesar 

disso, na medida em que o mercado evolui, com novas formas de negociação e de interação entre os 

seus participantes, surgem também novas condutas que podem ser consideradas manipulativas. Por 

essa razão, o estudo da manipulação no mercado de capitais demanda constante avaliação das práticas 

do mercado, bem como da interpretação que é dada pelas autoridades de regulação e autorregulação 

às mesmas. 

No Brasil, a CVM considera a ocorrência da manipulação de preços quando se verifica “a 

utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou 

baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda” (alínea “b”, do 

inciso II, da Instrução CVM nº 08/1979). Dessa definição, extraem-se três elementos para a 

caracterização do ilícito: 

ELEMENTOS DA MANIPULAÇÃO DE PREÇOS 

UTILIZAÇÃO DE PROCESSO OU 

ARTIFÍCIO 

A manipulação de preços depende da utilização de algum 

processo ou artifício prévio, que pode consistir, por 

exemplo, na emissão de ordens ou na realização de negócios 

que não reflitam a verdadeira intenção do agente; ou na 

divulgação de informações falsas ou enganosas ao mercado 

INTENÇÃO DE ELEVAR, MANTER 

OU BAIXAR A COTAÇÃO DE UM 

VALOR MOBILIÁRIO 

A conduta deve ter por objetivo afetar a formação de preços 

de valores mobiliários, ou seja, deve estar presente a 

intenção (dolo) do agente em manipular 

INDUÇÃO DE TERCEIROS À 

COMPRA E VENDA DE VALORES 

MOBILIÁRIOS 

A conduta deve ter o potencial de induzir terceiros à 

negociação de valores mobiliários. É o que ocorre, por 

exemplo, nos casos em que alguém adquire ações sob 

influência de informação falsa divulgada pelo manipulador 
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Assim, qualquer que seja a hipótese, haverá sempre a necessidade de se averiguar a existência 

dos elementos mencionados para que se possa considerar a conduta do agente lícita ou ilícita. 

Vale notar que a manipulação também configura crime, na forma prevista no artigo 27-C, da 

Lei nº 6.385/1976. 

 

b. Quem pode praticar o ilícito 

 

A manipulação de preços depende de ato que exerça influência indevida na tomada de decisões 

de investimento pelo mercado. Essa influência, em muitos casos, é exercida por pessoas que já 

possuem alguma posição de destaque no mercado de capitais, com acesso a ferramentas e/ou 

informações que nem sempre estão disponíveis ao investidor comum. É o caso de corretores de valores, 

gestores e investidores profissionais, assim como acionistas controladores e administradores 

companhia aberta. 

Dito isso, com a popularização da internet e do uso de redes sociais, mais pessoas têm 

conseguido achar formas de manipular ações sob anonimato. É possível também que manipuladores 

se passem por pessoas com credibilidade perante o mercado, criando perfis falsos para divulgar 

informações enganosas e influenciar as cotações. 

Novas formas de negociação de ações, como é o caso das operações em alta frequência (high-

frequency trading ou HFTs), também têm potencial manipulativo2. Nesses casos, embora as operações 

sejam efetivamente executadas por computadores, com base em algoritmos pré-programados, serão 

considerados autores do ilícito as pessoas responsáveis pela concepção desses algoritmos. 

  

 
2 COSTA, Isac Silveira da. High Frequecy Trading (HFT) em câmera lenta: Compreender para regular. Almedina, 2020. 
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c. Espécies de manipulação de preços 

 

Ao longo dos anos, os reguladores do mercado de capitais passaram a enquadrar como 

manipulativas condutas que, a princípio, eram consideradas legítimas. Na medida em que surgem 

novas tecnologias que afetem, direta ou indiretamente, a negociação de valores mobiliários, novas 

condutas podem também ser consideradas manipulativas. 

De maneira geral, pode-se dividir a manipulação em duas categorias: a manipulação 

informacional, ou seja, aquela que se realiza com a divulgação de informações falsas ou enganosas ao 

mercado; e a manipulação negocial, que atinge o ambiente em que são realizados os negócios nas 

bolsas de valores. 

Sob essa divisão, serão apresentadas, a seguir, algumas espécies de manipulação conhecidas. 

 

c.1. Espécies de manipulação informacional 

 

i. Pump and dump e trash and cash 

 

Uma das espécies mais conhecidas de manipulação de mercado é o chamado pump and dump, 

que envolve uma sequência de atos praticados para permitir que o agente infle as cotações de 

determinado valor mobiliário para, posteriormente, obter lucro com a sua alienação. 

Geralmente executada em papéis de pouca liquidez, a estratégia manipulativa é iniciada com 

práticas que visem, justamente, a aumentar a liquidez daqueles mesmos papéis, normalmente com a 

divulgação de informações falsas ou rumores que despertem o interesse de investidores. 
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Espera-se, assim, que as cotações sejam infladas (pump), o que permitirá aos manipuladores 

que vendam os papéis com lucro. Porém, como consequência das próprias vendas realizadas pelos 

manipuladores, que “despejam” (dump) as ações de volta no mercado, bem como da interrupção das 

medidas para inflar os seus preços, os papéis costumam sofrer grande desvalorização, causando 

prejuízos para os investidores que negociaram no período. 

 

 
Cotação influenciada por pump and dump 

Já o trash and cash é bastante semelhante ao pump and dump, com a diferença de que os agentes 

atuam em sentido contrário. No primeiro momento, agem para depreciar as cotações de valores 

mobiliários, com informações negativas, ao mesmo tempo em que vendem os papéis a descoberto 

(trash). Com a desvalorização, os agentes recompram os papéis, a preços mais baixos, lucrando com 

a operação (cash). 

O pump and dump e o trash and crash costumam atingir rapidamente as cotações. Como não há 

fundamento para as informações falsas ou enganosas emitidas ao mercado, a influência nas cotações 

não se sustenta e logo se verifica uma reversão no movimento causado pela manipulação. 

Vale mencionar que o pump and dump pode também ser combinado com a manipulação 

negocial, com a realização de operações que ajudem a impulsionar a liquidez dos papéis e a oscilação 

das cotações, na forma desejada pelos manipuladores. 

De acordo com a SEC, os esquemas de pump and dump e trash and cash foram potencializados 

pelo uso cada vez amplo das redes sociais. Por exemplo, foram verificadas postagens de pessoas que 
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alegam, falsamente, ter informações “privilegiadas” sobre certas companhias, sugerindo aos 

investidores comprem as suas ações, na promessa de que podem obter lucros enormes3. As mensagens 

geralmente são curtas, sem apresentar muitos fundamentos, sendo apenas suficientes para despertar o 

rápido interesse de investidores, com forma de influenciar as cotações no mercado. 

Situação semelhante foi analisada pela CVM no julgamento do Inquérito Administrativo TA-

RJ2001/6226, em que se condenou o acusado pela por manipulação de preços, em vista da 

comprovação de que teria simulado conversas, em fórum na internet, com o objetivo de elevar a 

cotação de ações de companhia da qual era acionista4. 

Em 2020, a BSM publicou relatório no qual menciona a implantação de ferramentas de 

supervisão de informações, incluindo informações em blogs, fóruns de discussão na internet e nas 

redes sociais, com o objetivo de monitorar as informações que circulam nesses ambientes, para 

identificar possíveis práticas de pump and dump e trash and cash 5. 

 

ii. Scalping 

 

Scalping é uma prática manipulativa conduzida por pessoas com alguma credibilidade, perante 

o mercado, na qual são publicadas recomendações de compra e/ou venda de ativos com o objetivo de 

atingir as cotações de valores mobiliários. 

A prática pode ser conduzida, por exemplo, por consultores, analistas de investimento ou até 

mesmo jornalistas, na medida que incentivem a investidores a negociar valores mobiliários sem revelar 

seus próprios interesses. Podem, com isso, lucrar direta ou indiretamente com a oscilação nas cotações. 

 
3 https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_pumpanddump.htm 
4 No caso, o Colegiado da CVM concluiu pela ocorrência do ilícito de manipulação de preços, na forma definida na alínea 

“b”, do item II, da Instrução CVM nº 08/79, por entender que o acusado, em fórum na internet (no site da Corretora 

Investshop), simulou conversa, com utilização de dois pseudônimos, com o objetivo (i) de elevar a cotação de ações de 

companhia da qual era acionista; e (ii) de induzir terceiros à sua compra. 
5  Relatório Anual de 2020, publicado pela BSM Supervisão de Mercados. Disponível em: 

https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_Relatorio-Anual-2020.pdf. Acesso em 22.7.2021. 

https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_Relatorio-Anual-2020.pdf
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Com o scalping, o agente utiliza de sua credibilidade para influenciar investidores a negociar valores 

mobiliários, sem revelar seu verdadeiro interesse na oscilação esperada, com a qual pretende auferir, 

direta ou indiretamente, vantagem indevida. 

Em sua forma mais rudimentar, um analista adquire os valores mobiliários para, na sequência, 

recomendá-los aos seus clientes. Espera, assim, a valorização nas cotações decorrente do aumento da 

força compradora, o que permitirá ao mesmo analista vender os valores mobiliários com lucro. 

Nessa hipótese, por realizar ganhos diretos, será também mais fácil a identificação e a 

comprovação do scalping. Internacionalmente, há relevantes casos de condenações, bem como de 

realização de termos de compromisso, de pessoas acusadas por lucrar diretamente por scalping6. 

Contudo, há meios para se ocultar a execução do scalping, com a negociação indireta de valores 

mobiliários. É possível, por exemplo, que analistas e jornalistas que sejam subornados para divulgar 

informações positivas sobre certas companhias, de forma que seus ganhos poderão não ser 

identificados pelas autoridades. É possível também que o manipulador exerça sua influência sobre os 

investidores ocultando a existência de conflitos de interesse, nos casos em que mantenha relação, 

pessoal ou profissional, com alguém que se beneficiará diretamente da alta ou baixa dos valores 

mobiliários. 

Sobre essa última hipótese, constatou-se nos Estados Unidos, entre os anos 1990 e 2000, 

aumento do conflito de interesses na atuação de analistas que eram responsáveis pela emissão de 

relatórios sobre ofertas públicas de ações. Enquanto, no início dessa década, a relação entre as 

recomendações positivas e negativas dos analistas era de 6 para 1, no final da década essa mesma 

relação passou a ser de 100 para 17. Percebeu-se, assim, uma atuação não isenta nas recomendações 

feitas, o que levou as autoridades norte-americanas à edição de regras para restringir a atuação dos 

analistas em ofertas públicas8. 

 
6 Vide, por exemplo, Securities and Exchange Commission v. Joseph Fiore, Berkshire Capital Management Company, Inc., 

and Eat at Joe's, Ltd.; China Securities Regulatory Commission (CSRC) vs Wang Jianzhong. 
7 COFFEE, John C. Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, Columbia Law 

School: The Center for Law and Economic Studies, 2003, p. 25 – 26. 
8 Item 2711 do Financial Industry Regulatory Authority manual. 
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No Brasil, a Instrução CVM nº 598/2018 veda ao analista de valores mobiliários a participação 

direta ou indireta em atividade relacionada a oferta pública de distribuição de valores mobiliários ou, 

ainda, de consultoria financeira em operações de fusões e aquisições (art. 13, V e VII). 

Nota-se, assim, que as autoridades reguladoras procuram tratar certas hipóteses de scalping 

com a edição de normas preventivas, que mitigam a prática por participantes que tenham o poder de 

exercer influência no mercado. 

Apesar disso, com o crescente uso da internet e das redes sociais, tem-se visto um número cada 

vez maior de pessoas que não exercem atividades reguladas emitindo opiniões ao público em geral, 

sobre ações e outros valores mobiliários. Conforme a popularidade do produtor do conteúdo – que, por 

isso mesmo, ganham o nome de influenciadores ou influencer –, abre-se a possibilidade para a prática 

de scalping, com intenção de manipular investidores ou potenciais investidores. 

Foi por isso que, em 2020, a CVM divulgou o Ofício-Circular nº 13/2020/CVM/SIN, no qual 

alertou, entre outras coisas, que a utilização de “redes sociais para se manifestar sobre valores 

mobiliários, ainda que em caráter não profissional, pode constituir infração administrativa prevista na 

Instrução CVM n° 8/79 e sujeita às penas previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/76, caso tenha por 

objetivo (...) manipular preços (...) para tentar auferir vantagem para si ou para terceiros, sem prejuízo 

de poder configurar em tese crime contra o mercado de capitais, nos termos do artigo 27-C da Lei nº 

6.385/76”. 

 

iii. Por pessoas relacionadas à companhia (insiders) 

 

As pessoas diretamente relacionadas a companhias abertas, como acionistas controladores e 

administradores, que possuem o dever de prestar ao mercado todas as informações consideradas 

relevantes sobre as companhias em que atuam (full disclosure), são capazes de manipular o mercado 

de algumas formas: seja omitindo, distorcendo, falseando ou atrasando a divulgação de informações 

ao mercado. 
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Em situações mais extremas, a manipulação pode estar relacionada a grandes fraudes 

corporativas, como ocorreu, nos Estados Unidos, no caso envolvendo a Enron Corporation, no qual 

seus administradores, entre outras coisas, fraudavam os números apresentados nas demonstrações 

financeiras da companhia, com o que conseguiam elevar ou manter as cotações das suas ações e, 

consequentemente, obter ganhos diretos com a venda dessas mesmas ações. 

A manipulação perpetrada por administradores e acionistas controladores pode ser também 

mais pontual, como pode ocorrer na emissão de projeções excessivamente otimistas e sem fundamento, 

ou com a divulgação incompleta ou enganosa de informações em fatos relevantes, por exemplo. 

Quando conduzida por administradores e acionistas controladores, a manipulação pode surtir efeitos 

bastante impactantes e/ou duradouros, tendo em vista a atenção e confiança dos investidores e demais 

participantes do mercado nas informações que são prestadas por essas pessoas. 

Assim como muitas outras hipóteses de manipulação, aquela praticada por administradores e 

acionistas controladores pode ser de difícil comprovação. Essa dificuldade se dá especialmente nos 

casos em que a informação divulgada ao mercado não contenha nenhuma contradição ou erro flagrante. 

Pode-se alegar, por exemplo, que houve apenas erro material na produção das informações, sem dolo. 

Além disso, em alguns casos, a responsabilidade pela produção da informação pode ser difusa, 

na medida em que haja a participação de vários membros da administração da companhia, bem como 

de prestadores de serviços, como auditores, advogados etc. Essa complexidade pode dificultar a 

identificação do verdadeiro responsável por eventual adulteração nas informações, com o fim 

manipulativo. 

Apesar dessas dificuldades, há, no Brasil, precedentes que envolveram o julgamento de 

acusações de manipulação praticada por administradores e acionistas controladores, inclusive na esfera 

criminal. 

Em um desses casos, o acionista controlador e administradores foram condenados à pena 

privativa de liberdade e ao pagamento de multas, sob o entendimento de que divulgaram informações 

“contendo dados falsos”, enganando investidores com o objetivo de valorizar as ações da companhia 
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e de obter vantagem ilícita9. A posição de destaque dos acusados perante o mercado de capitais foi 

considerada como agravante, o que acarretou o acréscimo das penas aplicadas. 

c.2. Espécies de manipulação negocial 

 

i. Operações de mesmo comitente (“OMC”) | Wash trades 

 

Operações de mesmo comitente (“OMC”), que no mercado internacional são chamadas de 

wash trades e, no mercado nacional, de “Zé com Zé”, consiste em espécie de manipulação conduzida 

mediante a realização de negócios entre a mesma pessoa, que atua simultaneamente nos dois lados do 

livro de ofertas. 

A prática geralmente envolve papéis de pouca liquidez, que permitem ao agente inserir ofertas 

dos dois lados do livro, aos mesmos preços, com baixa probabilidade de serem agredidas por ofertas 

de outros investidores. É possível, com isso, a realização de um negócio artificial, que acarreta uma 

nova cotação para o papel e, consequentemente, altera a base de preços para todos os próximos 

negócios, que tendem a seguir a alta ou baixa causada pela ação do manipulador. 

  

 
9 Sentença proferida em 9.6.2020, no julgamento da Ação Penal nº 0042651-87.2014.4.02.5101/RJ, pela 3ª Vara Federal 

Criminal do Rio de Janeiro, em que são réus o acionista controlador e administradores da OGX Petróleo e Gás S.A. Em 

resumo, foram acusados de divulgação de informações falsas, em fatos relevantes, com o propósito de incrementar as 

cotações das participações acionárias e outros ativos vinculados à companhia. 

Ainda pende o julgamento de recurso contra a referida sentença. 
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O gráfico abaixo ilustra a influência nas cotações que pode decorrer de OMC, bem como a 

possibilidade de o manipulador obter lucro indevido com a operação: 

 

 

 

É comum que essa prática seja repetida por diversas vezes, de forma que o manipulador consiga 

acumular lucro substancial, decorrente da soma de pequenos ganhos.  

Com as OMCs, são registrados negócios simulados, que afetam a formação dos preços de valores 

mobiliários, em benefício do manipulador. Embora seu efeito possa não ser representativo em uma 

operação isolada, a repetição da prática, ao longo do tempo, pode gerar distorções relevantes nas 

cotações. 

Para desviar a atenção das autoridades de regulação e autorregulação, é possível que os OMCs 

sejam efetivados por pessoas físicas e/ou jurídicas distintas. Contudo, a frequência de negócios 

realizados, combinada com algum relacionamento entre as partes, permite a detecção da estratégia. Há 

casos de OMCs realizados por pessoas físicas com parentesco próximo 10 , bem como outros 

envolvendo pessoas jurídicas de um mesmo grupo11. 

Aliás, a existência ou não do envolvimento de mais pessoas é o que, internacionalmente, 

distingue as expressões wash sales e matched orders – enquanto, no primeiro caso, o manipulador 

 
10 Processos Administrativos Sancionadores CVM RJ2015/12130 e CVM 19957.001316/2017-02. 
11 Processo Administrativo Sancionador CVM SEI 19957.010399/2018-01. 
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negocia diretamente consigo mesmo, no segundo o ilícito é praticado por duas pessoas, que 

sincronizam suas ordens para a realização de negócios combinados. 

Vale notar que no Brasil, por um tempo, os sistemas da B3 (então, BM&FBovespa) cancelavam 

automaticamente OMCs que fossem, efetivamente, realizadas pelas mesmas pessoas (mesmo CPF ou 

CNPJ). Porém, a partir de 2012, o cancelamento automático foi revisto, com base em metodologias 

desenvolvidas para distinguir operações aleatórias e não intencionais das sistemáticas e intencionais, 

com o objetivo de averiguar, entre outras coisas, o eventual intuito manipulativo de eventuais OMCs12. 

Dessa forma, as OMCs não constituem necessariamente ilícito, somente sendo possível 

considerá-las manipulativas após a análise detalhada da conduta dos envolvidos. 

 

ii. Layering e Spoofing 

 

Tanto o Layering quanto o Spoofing são práticas que têm por objetivo atingir o livro de ofertas, 

com vistas a influenciar a formação de preços de determinado valor mobiliário. 

Como se sabe, o livro de ofertas atende a dois critérios de prioridade: 1º - o melhor preço; 2º - a 

ordem mais antiga. 

Assim, entre as ofertas de compra, terá prioridade aquela que apresente o valor mais alto para 

o papel; enquanto, entre as ofertas de venda, terá prioridade aquela que apresente o valor mais baixo. 

Com essa prioridade, aproximam-se as ofertas com mais chances de negócio, que só será realizado 

entre aquele que pretende pagar mais e aquele que pretende vender por menos. E, no caso de empate 

entre os valores ofertados, terá preferência a primeira oferta inserida no sistema. 

No Layering e no Spoofing, o manipulador conta com o olhar atento dos demais participantes 

do mercado a cada interação no livro de ofertas. Ao realizar inserções de ofertas artificiais, gera uma 

impressão falsa de movimentação em um dos lados do livro (comprador ou vendedor), induzindo os 

 
12 Ofício Circular da B3 n 033/2012-DP, de 15.06.2012, Ofício Circular B3 016/2017-DP de 22.02.2017; Ofício circular 

B3 027/2017-DO de 05.12.2017. 
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demais investidores à realização de novas ofertas, que surgem para “competir” com as ofertas lançadas 

pelo manipulador. 

No caso do Layering, o manipulador insere uma série de ofertas em camadas (layer), a preços 

que atendam à prioridade em um dos lados do livro. As ofertas são inseridas meticulosamente, sem 

alcançar os preços necessários para a sua execução, mas apenas para que criem a ilusão de que tenha 

aumentado o interesse pela compra ou venda do papel. Com isso, espera-se que haja alteração na 

formação dos preços, de forma que o manipulador consiga realizar uma negociação mais vantajosa.  

Para ilustrar a prática do Layering, a tabela abaixo demonstra um livro de ofertas de uma ação 

sem manipulação, no qual o comprador com maior prioridade está disposto a pagar R$ 30,90 pela ação, 

enquanto, do outro lado, a melhor oferta de venda apresentada é no valor de R$ 30,96: 

 

Livro de ofertas sem manipulação 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:31 
 

100 30,90 15:32 
 

300 30,96 

15:18 
 

200 30,80 15:28 
 

100 31,00 

15:10 
 

400 30,76 15:25 
 

100 31,10 

15:09 
 

100 30,74 15:19 
 

500 31,12 

15:08 
 

100 30,00 15:10 
 

100 31,30 

 

Nesse cenário, caso alguém desejasse vender suas ações, seria necessário realizar uma oferta a 

preço mais baixos, para atingir os valores apresentados do lado comprador do livro. No caso acima, 

portanto, o investidor que quisesse vender 100 ações teria que ofertá-las a R$ 30,90. Caso quisesse 

vender mais 200 ações, seria necessário ofertá-las a R$ 30,80 – e assim por diante. 
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Com o Layering, o manipulador que deseja vender suas ações a preços mais vantajosos irá, 

primeiramente, inserir novas ofertas do lado comprador. Essas ofertas não alcançam os preços 

necessários para a realização de um negócio, mas criam a impressão de que os investidores do lado 

comprador estariam dispostos a pagar mais pela ação: 

Livro de ofertas manipulado por Layering 

MOMENTO 1 
 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:33 Manipulador 100 30,94 15:32 
 

300 30,96 

15:33 Manipulador 100 30,93 15:28 
 

100 31,00 

15:33 Manipulador 100 30,92 15:25 
 

100 31,10 

15:33 Manipulador 100 30,91 15:19 
 

500 31,12 

15:31 
 

100 30,90 15:10 
 

100 31,30 

 

Diante dessa movimentação causada no lado comprador do livro, o manipulador aumenta as 

chances de reação dos investidores interessados em adquirir a ação, que podem apresentar novas 

ofertas, propondo-se a pagar mais pela ação. 

Livro de ofertas manipulado por Layering 

MOMENTO 2 
 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:34 Manipulado 300 30,95 15:34 Manipulador 300 30,95 

15:33 Manipulador 100 30,94 15:32 
 

300 30,96 

15:33 Manipulador 100 30,93 15:28 
 

100 31,00 

15:33 Manipulador 100 30,92 15:25 
 

100 31,10 

15:33 Manipulador 100 30,91 15:19 
 

500 31,12 

15:31 
 

100 30,90 15:10 
 

100 31,30 

 

No exemplo acima, a reação surge com uma nova oferta de compra a R$ 30,95, a qual é 

imediatamente “atacada” pelo manipulador, realiza uma oferta de venda do lado oposto do livro, ao 

mesmo valor. Com isso, o manipulador consegue alienar suas ações a um preço maior. 
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Com o negócio, o manipulador cancela as camadas de ofertas de compra lançadas 

originalmente, já que não tinha a intenção de comprar as ações, mas apenas vendê-las. 

Com o Layering, o manipulador cria ofertas artificiais no livro via camadas de ofertas, em níveis 

sucessivos de preços, com o objetivo de influenciar investidores a superar os preços ofertados e, assim, 

permitir negócio mais vantajoso do lado oposto do livro. Feito o negócio, as ofertas lançadas 

inicialmente são canceladas. 

No Spoofing, a prática é semelhante, com a diferença que o manipulador procura influenciar 

um lado do livro não com camadas de várias pequenas ofertas, mas com poucas ofertas volumosas, em 

que aparenta haver interesse de compra ou de venda de lotes maiores do que normalmente é negociado. 

Assim, por exemplo, pode-se imaginar um valor mobiliário cujo livro contenha, normalmente, 

ofertas de compra e de venda em quantidades que variam entre 5 e 20 unidades: 

 

Livro de ofertas sem manipulação 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:31 
 

5 62.530 15:32 
 

5 62.535 

15:18 
 

5 62.529 15:28 
 

5 62.536 

15:10 
 

10 62.528 15:25 
 

5 62.538 

15:09 
 

5 62.523 15:19 
 

20 62.540 

15:08 
 

5 62.520 15:10 
 

5 62.542 
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Na prática de Spoofing, o manipulador insere uma oferta de venda de quantidade muito superior 

àquela que é normalmente praticada, esperando que haja reação dos investidores. 

Livro de ofertas manipulado por Spoofing 

MOMENTO 1 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:31  5 62.530 15:33 Manipulador 200 62.534 

15:18  5 62.529 15:32 
 

5 62.535 

15:10  10 62.528 15:28 
 

5 62.536 

15:09  5 62.523 15:25 
 

5 62.538 

15:08  5 62.520 15:19 
 

20 62.540 

 

Assim que o mercado reage, com a inserção de novas ofertas do lado vendedor, o manipulador 

consegue adquirir os valores mobiliários a preços menores do que aqueles que eram possíveis, 

incialmente, com base nas ofertas vendedores então existentes no livro. 

Livro de ofertas manipulado por Spoofing 

MOMENTO 2 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Investidor Quantidade Preço Hora Investidor Quantidade Preço 

15:34 Manipulador 20 62.531 15:34 Manipulado 10 62.531 

15:31  5 62.530 15:34 Manipulado 5 62.531 

15:18  5 62.529 15:34 Manipulado 5 62.531 

15:10  10 62.528 15:33 Manipulador 200 62.534 

15:09  5 62.523 15:32 
 

5 62.535 

Realizados os negócios a preços mais vantajosos, o manipulador cancela a oferta de venda 

lançada artificialmente, já que sua intenção, na verdade, era apenas adquirir os papéis. 

Com o Spoofing, o manipulador cria ofertas de tamanho fora do padrão no livro, com o objetivo de 

influenciar investidores a superar a oferta artificial e, assim, permitir negócio mais vantajoso do lado 

oposto do livro. Feito o negócio, a oferta lançada inicialmente é cancelada. 

Tanto no Layering quanto no Spoofing o manipulador pode realizar a estratégia repetidamente, 

afetando as cotações de um mesmo valor mobiliário durante um ou mais pregões. Com isso, pode obter 



 19 

lucros mais significativos. Da mesma forma, pode acarretar distorções mais impactantes e duradouras 

nas cotações. 

Desde 2014, a BSM tem executado rotinas para o monitoramento de investidores e de 

corretoras que realizassem ofertas com indícios de Layering e Spoofing. Em 2015, a B3 alterou suas 

Regras de Acesso, para formalizar a classificação do Layering e Spoofing como práticas abusivas 

(Regras de Acesso 126/2015). 

Em 2018, a CVM julgou o primeiro caso Spoofing 13  e, em 2019, de Layering 14 , tendo 

condenado os acusados por manipulação de preços no mercado de valores mobiliários. Após, tanto a 

CVM quanto a BSM prosseguiram na análise de possíveis ocorrências desses ilícitos15. 

 

iii. Marking the close 

 

Marking the close é expressão designada para tratar da manipulação realizada com o objetivo 

de afetar as cotações de valores mobiliários ao final de um pregão. Nesses casos, a ideia é limitar o 

tempo para que o mercado “corrija” eventuais distorções causadas pela influência artificial ou 

indevida, de forma que a cotação de fechamento seja mais próxima daquela desejada pelo manipulador. 

Para atingir seus objetivos, o manipulador concentra suas negociações minutos antes do 

fechamento do pregão. Com isso, consegue alterar o fluxo natural dos negócios e causar oscilação nas 

cotações de fechamento. 

Geralmente, a vantagem indevida não se obtém com as operações em si, mas fora do mercado, 

na medida em que a cotação de fechamento seja determinante para a obtenção de ganhos (ou redução 

de perdas) por parte do manipulador. 

 
13 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005977/2016-18 
14 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006019/2018-26 (RJ2018/4165). 
15  Vide, por exemplo, Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006019/2018-26 e Processo CVM 

19957.011708/2017-71. 
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É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que a cotação de fechamento, em determinada data, 

seja fator para o cálculo: (i) do vencimento de contratos derivativos; (ii) de indicadores de desempenho, 

como no caso de apuração de rentabilidade de fundos de investimento; (iii) da estipulação de margens 

mínimas para manutenção de determinadas operações; etc. 

O timing das operações é o fator mais relevante da prática denominada marking the close, na medida 

em que a realização de operações no final do pregão permitirá ao manipulador influenciar a cotação 

de fechamento de valores mobiliários. 

 

Nos Estados Unidos, a primeira acusação de manipulação envolvendo operações de alta 

frequência – HTFs - revelou a utilização de algoritmos por trás de negociações realizadas nos últimos 

dois segundos do pregão, com o objetivo de influenciar os preços de fechamento de diversas de ações 

listadas na Nasdaq. Em outras palavras, a utilização do algoritmo mostrou-se uma forma moderna para 

a prática de marking the close, conforme reconheceu a SEC16. 

No Brasil, a prática também foi identificada pela CVM em um dos primeiros julgamentos de 

manipulação de preços envolvendo a atuação de administrador de companhia aberta17, que teria 

realizado uma série de estratégias para elevar as cotações das ações, misturando a divulgação de 

informações enganosas ao mercado e a realização de operações ao final dos pregões. 

 

3. Prática não equitativa 

 

a. Características gerais 

 

Prática não equitativa é aquela que resulte em tratamento desigual para as partes envolvidas. 

Geralmente, o ilícito é decorrente do descumprimento de outras normas, como é o caso de regras que 

 
16 “SEC Charges New York-Based High Frequency Trading Firm with Fraudulent Trading to Manipulate 

Closing Prices”. Disponível em: http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370543184457. Acesso em 

27.7.2021. 
17  Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5194. O caso envolveu a atuação de acionista relevante e 

conselheiro de administração da Marambaia Energia Renovável S.A., que publicou, na internet, manifestações otimistas a 

respeito da companhia (sobre projeções que não se concretizaram), ao mesmo tempo em que negociava suas ações. 
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imponham o tratamento dos investidores de forma equânime e transparente, bem como de regras que 

versem sobre conflito de interesses. 

A definição do ilícito é dada pela alínea “d”, do inciso II, da Instrução CVM nº 08/1979, que 

dispõe o seguinte: “prática não equitativa no mercado de valores mobiliários [é] aquela de que resulte, 

direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 

negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou 

desigualdade em face dos demais participantes da operação”. 

Dessa definição, extraem-se os seguintes elementos para a caracterização de prática não 

equitativa: 

ELEMENTOS DE PRÁTICA NÃO EQUITATIVA 

TRATAMENTO QUE IMPONHA 

DESIQUILÍBRIO OU DESIGUALDADE PARA 

ALGUMA DAS PARTES DA OPERAÇÃO 

O verbo “tratamento” é núcleo do ilícito, indicando 

aquilo que deverá ser observado para averiguar o 

desiquilíbrio ou a desigualdade gerada 

indevidamente 

RESULTADO DIRETO OU INDIRETO, 

EFETIVO OU POTENCIAL 

Ainda que não haja prejuízo diretamente percebido 

por alguma das partes, o ilícito será considerado 

EM NEGOCIAÇÕES COM VALORES 

MOBILIÁRIOS, QUE ATINJA OS 

PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO 

A norma trata de condutas que atinjam o ambiente 

de negócios, em bolsa de valores. São excluídas, 

portanto, situações de desiquilíbrio ou 

desigualdade que se verifiquem foram desse 

ambiente 

Por um tempo, a norma foi utilizada para o combate ao insider trading, sob o entendimento de 

que o uso indevido de informação relevante, ainda não divulgada, resultaria em desiquilíbrio de 

posições para os demais participantes da operação18. 

Contudo, com a edição de normas específicas sobre o tema, oriundas da reforma da Lei das 

Sociedades Anônimas (com a edição da Lei nº 10.303/2001) e, também, de normas da CVM, deixou-

 
18  PARENTE, Norma. “Aspectos jurídicos do ‘insider trading’”, 1978. Disponível em: 

http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Aspectos-

Juridicos-do-insider-trading-NJP.pdf. Acesso em 22.7.2021. 

http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Aspectos-Juridicos-do-insider-trading-NJP.pdf
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Aspectos-Juridicos-do-insider-trading-NJP.pdf
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se de caracterizar o insider trading como prática não equitativa, ao menos em relação ao uso indevido 

de informações relacionadas a companhias abertas. 

Apesar disso, permanece o debate relativo ao enquadramento do ilícito no caso de uso indevido 

de informações privilegiadas que não sejam relacionadas a companhias abertas, como é o caso, por 

exemplo, de informações relativas a fundos de investimento19. 

 

b. Quem pode praticar o ilícito 

 

A maior parte dos casos envolvendo práticas não equitativas tratam, também, da violação de 

deveres fiduciários de intermediários, na medida em que se apura o tratamento desigual de seus 

clientes. Isso decorre também do fato de que o ilícito versa sobre situações verificadas especificamente 

no ambiente de negociação de valores mobiliários. 

Assim, sociedades corretoras, distribuidoras de valores e seus funcionários são os principais 

destinatários da norma. 

 

c. Espécies de práticas não equitativa 

 

 

i. Front Running 

 

Como se sabe, há situações em que a influência nas cotações não é indevida, mas é dificilmente 

evitável. É o caso da negociação de grandes volumes, que pode decorrer de mera decisão de 

investimento ou até mesmo de necessidade, como pode ser o caso de negócios realizados por 

investidores institucionais, para adequação do portfólio, por exemplo. 

 
19 Vide discussão havida no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/1730. 
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O front running é ilícito que ocorre mediante a ciência de que serão realizados negócios em 

grande volume, a ponto de afetar, naturalmente, as cotações de determinado valor mobiliário. 

É possível, para quem esteja ciente de que tais negócios volumosos ocorrerão, antecipar-se para 

lucrar com a oscilação esperada nas cotações. Por exemplo, o agente pode comprar ações antes da sua 

aquisição por um investidor institucional, alienando-as logo que cessem as negociações, aumentando 

significativamente as chances de lucro. 

Com o front running, o agente se antecipa a um movimento esperado no ambiente de negociação, com 

base em informação privilegiada acerca da intenção de um ou mais investidores na aquisição ou 

alienação de grandes volumes de valores mobiliários, com o potencial de alterar as cotações. 

O ilícito, portanto, não deixa de ser análogo ao insider trading, na medida em que há indevida 

utilização de informação privilegiada, de que serão negociados grandes volumes, por certo investidor. 

A diferença é que a informação não decorre de fato relativo a companhia aberta. Além disso, o ilícito 

pode ocorrer de forma muito célere, limitado ao ínterim em que as negociações volumosas são 

realizadas. 

Para as autoridades, um dos indícios que podem sugerir a prática de front running é a elevada 

taxa de sucesso nas operações, na medida em que o intermediário repita a prática, antecipando-se a 

negócios volumosos de um ou mais clientes, em diversos pregões. 

Evidentemente, aquele que detém a informação sobre os negócios que serão realizados pode 

repassá-la a outro, para ocultar o uso indevido. Haverá, nesse caso, maior dificuldade probatória, mas 

que não impedirá a consideração da ocorrência de prática não equitativa, pois a situação de 

desigualdade ou desiquilíbrio terá, de todo modo, ocorrido. 

Há diversos julgamentos da CVM e o CRSFN que trataram do front running, muitos dos quais 

resultaram em condenação dos envolvidos20. 

 

 

 
20 Vide, por exemplo, Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.001813/2020-06. 
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ii. Operações de Seguro 

 

Para se compreender as chamadas Operações de Seguro, é preciso, antes, retomar alguns 

conceitos básicos sobre os passos que, necessariamente, são seguidos entre emissão de uma ordem de 

compra ou de venda de valores mobiliários e a concretização do negócio em nome de um investidor. 

De fato, emitida a ordem de um investidor a um intermediário (Sociedade Corretora ou 

Distribuidora de Valores Mobiliários), é registrada uma oferta respectiva, no livro de ofertas mantido 

pelas bolsas de valores. Porém, é possível que a especificação do cliente, que originalmente deu a 

ordem, não seja realizada imediatamente. Assim, ainda que por breve período, é possível que a oferta 

não tenha “dono”. Isso se dá, principalmente, por conta da dinâmica de recepção de ordens pelas 

corretoras, que, por vezes, precisam rapidamente registrá-las como ofertas, a fim de atender aos preços 

e condições desejadas por seus clientes. Nesses casos, a especificação é realizada tardiamente. 

 Nada obstante, por questões regulamentares, e até por questões de ordem ética, é evidente que 

a especificação, quando feita, deve corresponder ao momento em que o investidor emitiu a sua ordem. 

Feito corretamente, será possível certificar que o negócio se deu em consonância com as condições do 

mercado ao exato tempo em que foi emitida a ordem respectiva. 

As chamadas Operações de Seguro decorrem do desrespeito a essas regras, com o que se 

consegue direcionar, indevidamente, os negócios em que se obteve os melhores preços para certos 

investidores, em detrimento dos demais. 

Geralmente, são realizados mais negócios do que aqueles ordenados pelos investidores. São 

feitos negócios em paralelo, com os mesmos valores mobiliários, sem que haja a especificação de um 

ou de outro investidor. A especificação do investidor é adiada propositalmente, para permitir que o 

agente distribua os melhores negócios para si mesmo ou para pessoas próximas. Diz-se, assim, que 

houve preterição dos investidores que, ao final, recebem a especificação dos piores negócios. 

Nas Operações de Seguro, o agente garante a si, ou a quem indique, os melhores negócios realizados, 

na medida em que realiza as especificações de forma maliciosa, preterindo outros investidores – 

geralmente seus clientes.  
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A prova do ilícito pode ser complexa, na medida em que os beneficiados e os prejudicados com 

os desvios na especificação não realizam negócio entre si. Os negócios são feitos em paralelo, 

conforme as condições do mercado no momento, o que dificulta a identificação da sua ilicitude, ao 

menos em um primeiro momento. 

Além disso, pode ser que a especificação da ordem não beneficie diretamente o agente 

responsável por essa tarefa, sendo possível distribuir os melhores negócios para qualquer pessoa. Por 

vezes, pode ser um parente ou amigo, mas pode ser também outro cliente ou pessoa que mantenha 

relação profissional. Isso torna ainda mais difícil a apuração do ilícito. 

Essas foram algumas das razões que levaram a CVM à edição da Instrução CVM nº 387/2003, 

que impôs grades horárias mais restritas para a especificação de operações, além de aperfeiçoar o 

regime de registro de ordens por parte dos intermediários. 

Assim, precedentes mais antigos sobre Operações de Seguro versam sobre esse cenário em que 

as regras para especificação eram mais lenientes. Em muitos desses casos, os investidores prejudicados 

eram fundos de pensão, que eram preteridos pela especificação indevida, por parte dos intermediários 

responsáveis pela execução de suas ordens21. 

Apesar disso, o ilícito não foi extinto, a exemplo do que indicam apurações mais recentes da 

CVM22. 

 

4. Operação fraudulenta 

 

a. Características gerais 

 

A definição normativa de operação fraudulenta é a mais ampla e genérica entre as previsões de 

ilícitos contidas na Instrução CVM nº 08/1979, abrangendo condutas que levem terceiros a operar em 

erro, resultando em vantagens para aqueles que as praticam. 

 
21 Vide, por exemplo, Processo Administrativo Sancionador CVM nº 13/05. 
22 Vide Processo Administrativo Sancionador CVM nº 14/2010, no qual se julgou, além das práticas não equitativas, 

infrações à Instrução CVM nº 387/03.  
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Especificamente, o ilícito é definido na alínea “c”, do inciso II, da Instrução CVM nº 08/1979, 

segundo o qual a operação fraudulenta é “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir 

ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para 

as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”. Dessa definição, extraem-se os seguintes 

elementos para a caracterização do ilícito: 

ELEMENTOS DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA 

UTILIZAÇÃO DE ARDIL OU 

ARTIFÍCIO 

A operação fraudulenta depende da utilização de ardil ou 

artifício prévio, em conduta que não condiz, formal ou 

eticamente, com as regras do mercado 

INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE 

TERCEIROS EM ERRO 

A conduta deve produzir efeitos, ainda que indiretos, em 

terceiros, que poderão ser prejudicados 

EM OPERAÇÕES COM VALORES 

MOBILIÁRIOS, QUE ATINJA AS 

PARTES DA OPERAÇÃO 

A norma trata de condutas que atinjam o ambiente de 

negócios, em bolsa de valores. São excluídas, portanto, 

operações consideradas fraudulentas que produzam efeitos 

fora desse ambiente 

FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM DE NATUREZA 

PATRIMONIAL 

O resultado esperado é o ganho patrimonial indevido, às 

custas dos terceiros que tenham sido enganados 

 

Pela generalidade das previsões sobre operação fraudulenta, é possível que algumas condutas 

apresentem características passíveis de enquadramento em outros ilícitos, como manipulação de preços 

e criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários. 

De fato, assim como ocorre na manipulação de preços, a operação fraudulenta é conduzida por 

artifício, que induza terceiros em erro. A principal diferença é que a manipulação tem o objetivo de 

produzir efeitos nas cotações de valores mobiliários, o que não ocorre necessariamente com a operação 

fraudulenta. 

Em relação à criação de condições artificiais, a prática assemelha-se à operação fraudulenta na 

medida em que ambos os ilícitos se materializam exclusivamente no ambiente de bolsa de valores. 

Contudo, a operação fraudulenta não é realizada com o objetivo de se alterar o fluxo natural das ordens 
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de compra ou venda de valores mobiliários. Além disso, a operação fraudulenta depende da 

manutenção de terceiros em erro e da busca pela vantagem patrimonial com as operações realizadas, 

o que não ocorre, necessariamente, na criação de condições artificiais. 

Em termos práticos, nota-se que a operação fraudulenta acaba abrangendo condutas que não se 

encaixam perfeitamente na definição de outros ilícitos previstos na Instrução CVM nº 08/1979. 

Inclusive, pela espécie e amplitude de condutas cobertas, a operação fraudulenta assemelha-se ao crime 

de estelionato, o qual, segundo a previsão do artigo 171, do Código Penal, ocorre nos casos em que 

haja obtenção de vantagem ilícita, com a indução ou manutenção de alguém em erro, mediante 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento23. 

 

b. Quem pode praticar o ilícito 

 

Embora, em tese, qualquer pessoa possa praticar operação fraudulenta, nota-se da atuação 

sancionatória da CVM que o ilícito acoberta práticas de intermediários, como sociedades corretoras, 

distribuidoras de valores e seus funcionários, em situações que prejudiquem seus clientes ou outros 

investidores do mercado. 

As pessoas jurídicas em que atuam os responsáveis pela operação fraudulenta, como sociedades 

corretoras e distribuidoras de valores, também podem ser responsabilizadas pela ocorrência do ilícito. 

Dito isso, é certo que a ampla gama de condutas possíveis de enquadramento como operação 

fraudulenta permite, ao menos em tese, que outras pessoas, que não os intermediários, sejam acusados 

por sua prática. 

  

 
23 Essa comparação foi feita, também, no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2015-2027. 
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c. Espécies de operação fraudulenta 

 

i. Realização de operações não autorizadas 

 

Historicamente, boa parte das acusações de operação fraudulenta relaciona-se a situações em 

que tenham sido identificados negócios, em nome de algum investidor, embasados em documentação 

falsa, como procurações, endossos e fichas cadastrais. Em alguns casos, há verdadeira fraude 

documental, feita para viabilizar a realização de operações não autorizadas por investidores – 

operações estas que, por consequência, também são consideradas fraudulentas. 

Em outros casos, a ausência da documentação necessária para a realização de certas transações 

foi também considerada para a caracterização de operação fraudulenta, na medida em que não haveria 

respaldo para a atuação em nome do investidor24. 

A falsificação ou a inserção de dados falsos documentos, feitas para dar azo a operações não 

autorizadas por investidores, ou para enganá-los, caracteriza a operação fraudulenta. 

Nesses casos, o ilícito tende a não afetar, ao menos não de forma significativa, o fluxo de ordens 

de compra ou de venda de ações, tendo seus efeitos concentrados nas vítimas da fraude. O que não 

significa que os prejuízos não possam ser vultosos, o que pode ocorrer, em especial, nos casos em que 

os prejudicados sejam investidores institucionais, como fundos de investimento25. 

Em algumas situações, é possível que a acusação de operação fraudulenta seja acompanhada 

de acusações de infração a outras normas, como aquelas que tratam das regras do cadastro e 

documentação de identificação de clientes 26 , as quais estabelecem procedimentos que visam, 

justamente, a mitigar a incidência de fraudes e a realização de operações não autorizadas. 

 

 
24 Vide Inquérito Administrativo CVM nº 06/99 
25 Vide, por exemplo, Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9909, em que as operações fraudulentas 

teriam causado prejuízos de cerca de US$ 80 milhões, o que acarretou a condenação do envolvido ao pagamento de multa 

no valor de R$ 438 milhões. 
26 Por exemplo, a antiga Instrução CVM nº 387/2003 e, atualmente, a Instrução CVM nº 505/2011. 
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ii. Churning 

 

O churning é prática que envolve a realização de grande quantidade de negócios, em nome de 

um investidor, com o objetivo de majorar a remuneração de intermediários, na medida em que recebam 

comissões atreladas a taxas de corretagem. 

O que se observa, nesses casos, é que o comando das operações se distancia do objetivo de 

gerar ganhos para o investidor. O resultado das operações passa para um segundo plano, ganhando 

relevância as taxas atreladas a cada uma delas. 

Com o churning, o responsável pela gestão de recursos, em nome de um investidor, “gira” a sua carteira 

excessivamente, mediante a realização de grandes quantidades de negócios com valores mobiliários, 

com o objetivo de majorar a parcela de remuneração devida a título de corretagem. 

Para que o churning ocorra, é necessário, assim, o agente responsável tenha controle sobre a 

sua conta do investidor, com liberdade para gerenciar os negócios em seu nome. Por vezes, a própria 

gestão de carteira é irregular e, assim sendo, afigura-se como ilícito adicional na conduta dos 

envolvidos. 

Seja como for, os ilícitos de churning e gestão irregular de carteiras são independentes. E 

mesmo na ocorrência de ambos, é certo que o churning só será caracterizado caso as operações sigam 

padrão não autorizado pelo investidor ou, ainda, não se adequem ao seu perfil de investimentos. Do 

contrário, ainda que a gestão seja irregular, os negócios realizados em perfeita consonância com a 

intenção do investidor não serão considerados, per se, irregulares, razão pela qual também não se 

considerará a ocorrência do churning. 

Por essas razões, é comum que a averiguação da ocorrência ou não do churning seja 

acompanhada da averiguação dos critérios de suitability, a fim de averiguar se os negócios realizados 

eram adequados para o investidor. 

Em grande medida, portanto, a identificação do churning poderá envolver critérios subjetivos, 

que servirão para observar eventuais excessos cometidos na realização dos negócios. 
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Em estudo realizado pela BSM, baseado em caso concreto27, observou-se a realização de 

diversas operações que, somadas, representavam cerca de 124 vezes o patrimônio investido. Na 

medida em que as compras e vendas eram realizadas, a corretagem devida aumentava 

consideravelmente, de forma que, ao final do período de pouco mais de seis meses, os custos de 

corretagem e de outras despesas aproximava-se do próprio valor aportado pelo investidor, para a 

realização de investimentos. 

Exemplo de churning  

Patrimônio investido Volume das operações realizadas Custos de corretagem e outras despesas 

R$ 22.245,27 R$ 2.770.361,52 R$ 20.418,92 

 

Em situações como essa, ainda que o resultado das operações seja, ao final, positivo para o 

investidor, os custos de corretagem reduzirão substancialmente os ganhos. Evidentemente, nos casos 

em que as operações, em si, gerem também prejuízos, o resultado para o investidor será ainda mais 

danoso. 

Ocorre que nem todos os casos de churning são de fácil identificação. As operações podem se 

estender por longos períodos e a prática pode ser conduzida, simultaneamente, na gestão da carteira de 

diversos investidores. 

Os próprios investidores, por sua vez, podem também não notar, ao menos por certo período, 

que os negócios estão sendo feitos apenas com o objetivo de aumentar a remuneração do gestor. 

Autorizações genéricas de investimento e a relação de confiança entre as partes podem dificultar a 

constatação do churning pelos prejudicados. 

Em vista dessas dificuldades, a BSM estabeleceu, com base em estudos internacionais, alguns 

parâmetros para a caracterização da prática de churning28. Resumidamente, observa-se o turnover 

ratio, que considera o giro da carteira do investidor, em determinado período, e o cost-equity ratio, 

que indica o percentual de retorno anual necessário para cobrir as despesas que recaem sobre a carteira 

 
27 Relatório de Análise nº 001/2011 - Determinação dos parâmetros para a caracterização da prática de churning no Brasil 

- Gerência de Análise e Estratégia da BSM - julho de 2011. 
28 Relatório de Análise nº 001/2011 - Determinação dos parâmetros para a caracterização da prática de churning no Brasil 

- Gerência de Análise e Estratégia da BSM - julho de 2011. 
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do investidor. Os parâmetros observados nas operações suspeitas são, assim, comparados com os 

parâmetros obtidos na média das operações realizadas no mercado, notadamente operações realizadas 

por fundos de investimento selecionados. 

A evolução nas ações de enforcement contra a prática de churning, no Brasil, resultaram não 

só processos administrativos, perante a BSM e a CVM, como também em julgados pelo Poder 

Judiciário, em ações de reparação de danos, movidas por investidores prejudicados e, também, pelo 

Ministério Público Federal29. 

 

5. Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

 

 

a. Características gerais 

 

A criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (ou, 

abreviadamente, apenas “criação de condições artificiais”) é ilícito relacionado à utilização do mercado 

para fins estranhos, com a realização de operações que afetem indevidamente o fluxo de ordens. 

A definição da prática encontra-se na alínea “a”, do inciso II, da Instrução CVM nº 08/1979, 

segundo o qual as “condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliárias [são] 

aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por 

ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra 

ou venda de valores mobiliários”. 

  

 
29 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-obtem-condenacao-de-agentes-autonomos-

de-investimentos-pela-pratica-de-churning. Acesso em 22.7.2021. 

http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-obtem-condenacao-de-agentes-autonomos-de-investimentos-pela-pratica-de-churning
http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-obtem-condenacao-de-agentes-autonomos-de-investimentos-pela-pratica-de-churning
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Dessa definição, extraem-se os seguintes elementos para a caracterização do ilícito: 

ELEMENTOS DA CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS DE 

DEMANDA, OFERTA OU PREÇO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

NEGOCIAÇÕES QUE PROVOQUEM 

ALTERAÇÕES, DIRETAS OU 

INDIRETAS, NO FLUXO DE 

ORDENS 

Os negócios devem servir para provocar qualquer tipo de 

alteração no fluxo natural de ordens de compra ou venda de 

valores mobiliários  

AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA DE 

PROVOCAR ALTERAÇÕES 

A exigência do dolo significa que o ilícito só ocorrerá caso 

as partes não atuem com a real intenção de comprar ou 

vender valores mobiliários 

 

A definição da criação de condições artificiais pode parecer, em uma primeira leitura, 

semelhante à definição da manipulação de preços. Apesar disso, é possível destacar diferenças entre 

os dois ilícitos: 

(i) enquanto um dos elementos da manipulação de preços consiste na 

indução de terceiros à negociação de valores mobiliários, a criação 

de condições artificiais não depende dessa ocorrência; 

(ii) enquanto a manipulação de preços ocorre com a utilização de 

qualquer processo ou artifício (inclusive fora do ambiente de 

negociação, como é o caso da divulgação de informações falsas, por 

exemplo), a criação de condições artificiais só se concretiza com a 

realização de “negociações” no ambiente de bolsa. 

Mesmo com essas diferenças, não é incomum que haja divergências com relação ao 

enquadramento de certas situações no ilícito de criação de condições artificiais30. 

Dito isso, boa parte dos casos em que se considerou haver criação de condições artificiais 

tratam de situações em que as partes envolvidas não se beneficiam, realmente, dos negócios realizados 

 
30 É o caso, por exemplo, das práticas de layering e spoofing, as quais, para a BSM, são consideradas “criações artificiais 

de demanda”, e para a CVM consistem em manipulação de preço. O debate, entre uma classificação e outra, foi objeto do 

julgamento do Processo Administrativo Sancionador Nº 19957.005977/2016-18. 
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no mercado, pois estes são, geralmente, simulados. A realização desses negócios tem outro propósito, 

externo às negociações. 

A artificialidade, assim, é elemento central do ilícito, na medida em que os agentes realizam 

operações que normalmente não existiriam no mercado, criando-se, assim, movimentações falsas, que 

afetam indevidamente o fluxo de ordens. 

É sobre esse ponto que trata a Deliberação CVM nº 14/1983, a qual, ao tratar da criação de 

condições artificiais, explica que certas negociações, ainda que atendam a requisitos de ordem formal, 

podem ser consideradas ilegítimas, na medida em que tenham a finalidade de gerar lucro ou prejuízo 

previamente ajustados. 

Assim, o ilícito trata de situações em que haja o uso indevido do mercado de capitais pelas 

partes, que possam alterar o fluxo, ainda que indiretamente, das negociações regulares. 

 

b. Quem pode praticar o ilícito 

 

Como regra, a criação de condições artificiais envolve duas ou mais pessoas, que realizem 

negócios simulados no ambiente de bolsa. 

Muitos casos envolvem investidores e intermediários, havendo também registros de 

condenação de pessoas jurídicas (como sociedades corretoras), por permitirem a realização de 

operações consideradas artificiais por seus clientes e/ou funcionários31. 

  

 
31 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 12/2010. 
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c. Espécies de criação de condições artificiais 

 

i. Money pass 

 

Como o nome sugere, as operações chamadas de money pass são realizadas com o objetivo de 

transferência de valores entre particulares. Principalmente em papéis ilíquidos, que o mercado não 

costuma apresentar interesse, são combinados negócios que, na verdade, servem apenas para 

formalizar a transferência de recursos de uma parte a outra. 

Essa estratégia pode ser utilizada com objetivos diversos, como, por exemplo: 

a) lavagem de dinheiro – com a “fabricação” de ganhos oriundos de operações no 

mercado de capitais; 

b) sonegação tributária – com a formalização de prejuízos no mercado, que 

permitam a dedução em tributos; e 

c) pagamento informal de salários – com o que se evita a incidência de impostos 

e, eventualmente, de regras trabalhistas. 

 

Via money pass, o ambiente de negociação no mercado de capitais é utilizado indevidamente, para a 

transferência de recursos entre particulares. Os negócios não expressam a real vontade das partes em 

comprar ou vender valores mobiliários. 

Nos casos apurados, as partes não necessariamente preocupavam-se com a alteração nas 

cotações dos valores mobiliários negociados. Mesmo porque, para alcançar o volume desejado para a 

transferência, bastava a realização (i) de poucas operações que volumosas ou (ii) de diversas operações 

de pequena monta; mas sempre dentro de uma mesma faixa de preço. 

O problema é que, assim como ocorre em certas hipóteses de manipulação, a movimentação 

gerada pode despertar o interesse de outros investidores, que passem também a negociar os papeis – 

nesse caso, com base em um sinal falso, baseado em operações simuladas. Assim, mesmo que o 

interesse das partes não seja a manipulação das cotações, o efeito pode ser semelhante. 




