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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo, encontram-se as 

principais discussões, as decisões e os normativos 

emitidos pelas entidades reguladoras e autorregula-

doras brasileiras e internacionais na segunda quinzena 

de agosto de 2012.  

Nesta quinzena, destacou-se a proposta de alteração 

da Instrução CVM 400/03, que dispõe sobre as ofertas 

públicas de distribuição de valores mobiliários, para 

aumentar o rol de operações que as instituições 

intermediárias podem realizar com valores mobiliários 

de um emissor durante o período de oferta.  

No âmbito internacional, destacou-se a publicação 

pela Securities and Exchanges Commission (SEC), de 

estudo sobre educação financeira de investidores no 

mercado americano, exigido pela Lei Dodd-Frank de 

Reforma de Wall Street e de Proteção a 

Consumidores. 

Merece destaque, também, a publicação da 

Organização Internaiconal das Comissões de Valores 

(IOSCO) a respeito dos desafios tecnológicos impostos 

à supervisão de mercados em decorrência dos 

avançaos tecnológicos na negociação de valores 

mobiliários (negociações de alta frquência, negociação 

por robôs etc.). 

 

 

 

Conselho Monetário Nacional (CMN) 

Alteração da regulamentação das Letras 

Financeiras (LF) 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou 

resolução que altera e consolida as normas sobre a 

emissão de Letras Financeiras (LF) por parte das 

instituições financeiras.  

O objetivo das alterações é ampliar o uso das Letras 

como instrumento de captação de longo prazo e criar 

condições para o desenvolvimento do mercado 

secundário desse título.  

Em relação à emissão das LF, a principal alteração diz 

respeito à possibilidade de os bancos de 

desenvolvimento poderem emitir esses instrumentos.  

 
Receba automaticamente as novas edições do Boletim 

Normativo e outras notícias da BSM, clicando aqui e 

inscrevendo-se em nosso RSS. 

 
 

As informações contidas neste Boletim Normativo 
foram extraídas de publicações das instituições cita-
das e não refletem, necessariamente, a visão da BSM - 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados sobre a ma-
téria.  
 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/Paginas/CMN_Votos_do_Banco_Central_Reuniao_de_23-08-2012.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/Paginas/CMN_Votos_do_Banco_Central_Reuniao_de_23-08-2012.aspx
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDados/noticia.xml
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Como forma de estimular o mercado secundário, fo-

ram admitidas as emissões de LF com cláusulas de 

recompra e revenda e de subordinação. Além disso, 

foi permitida a realização de operações de troca de LF 

e reduzido o valor unitário mínimo de papéis não su-

bordinados de R$ 300 mil para R$ 150 mil.  

A resolução entrará em vigor a partir de 1º de novem-

bro de 2012. 

 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

Exceções à regra de vedação à negociação 

durante ofertas públicas 

A CVM colocou em audiência pública minuta de ins-

trução que altera a Instrução CVM 400/03, que dispõe 

sobre as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários. 

O principal objetivo da minuta é aumentar o rol de 

operações que as instituições intermediárias podem 

realizar com valores mobiliários de um emissor, du-

rante o período de oferta, desde que não represen-

tem significativo risco ao regular funcionamento do 

mercado. 

Uma das principais mudanças é que a vedação previs-

ta no art. 48, inciso II foi limitada aos valores mobiliá-

rios da mesma espécie daquele objeto da oferta públi-

ca, nele referenciados, conversíveis, ou permutáveis, 

ou com valores mobiliários nos quais ele seja conver-

sível ou permutável. 

A minuta propõe, ainda, que sejam admitidas: 

 operações destinadas a proteger posições assumi-

das em todos os tipos de derivativo; 

 negociações inerentes à atividade de formador de 

mercado; 

 aquisição e posterior alienação de lotes de valores 

mobiliários, quando há solicitação de clientes para 

que a instituição intermediária lhes proveja liqui-

dez; 

 operações decorrentes de estratégias de arbitra-

gem entre valores mobiliários e seus certificados 

de depósito ou entre índice de mercado e contrato 

futuro nele referenciado; 

 operações destinadas a cumprir obrigações assu-

midas antes da contratação da oferta decorrentes 

de empréstimos de valores mobiliários ou de exer-

cício de opções de compra ou venda por terceiros. 

Para permitir o controle das operações realizadas no 

âmbito das exceções à regra de vedação à negociação, 

as instituições intermediárias, suas controladas, con-

troladoras e sociedades sob o mesmo controle que 

atuem no mercado financeiro devem passar a elabo-

rar relatório com todas as operações descritas em 

artigo específico da minuta. 

O prazo para envio de sugestões e comentários termi-

na no dia 28 de setembro. 

Orientações em relação à Demonstração 

de Desempenho e à Lâmina de Informa-

ções Especiais dos fundos de investimen-

to 

A Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais (CVM-SIN) divulgou Ofício-Circular com 

orientações aos administradores e aos gestores de 

fundos de investimento a respeito do preenchimento, 

da elaboração e do envio da Demonstração de De-

sempenho e da Lâmina de Informações Especiais aos 

cotistas.  

Os dois documentos, de divulgação obrigatória, foram 

criados pela Instrução CVM nº 522/12, resultado da 

Audiência Pública CVM/SDM nº 6/2011, que alterou a 

Instrução CVM nº 409/04 em diversos aspectos.  

http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado_0712.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado_0712.asp
http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0712sdm.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0712sdm.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/infos/SIN_divulga_oficio_circular_03_2012.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/SIN_divulga_oficio_circular_03_2012.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/SIN_divulga_oficio_circular_03_2012.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/SIN_divulga_oficio_circular_03_2012.asp
http://www.cvm.gov.br/port/atos/oficios/Oficio_Circular_CVM_SIN_N_03_2012.pdf
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Reguladores e autorreguladores estran-

geiros 

Consulta sobre desafios tecnológicos para 

supervisão de mercado 

Em 22 de agosto, a Organização Internacional das 

Comissões de Valores (IOSCO) divulgou relatório para 

consulta sobre recomendações destinadas a auxiliar 

autoridades do mercado, frente aos desafios impostos 

pelos avanços tecnológicos na negociação de valores 

mobiliários, especialmente no que diz respeito à me-

lhoria da capacidade de supervisão, tendo em vista a 

dispersão da negociação em diferentes bolsas e outros 

mercados e a crescente necessidade de coleta, arma-

zenamento e acessibilidade de dados para fiscaliza-

ção.  

O documento, entitulado “Technological Challenges to 

Effective Market Surveillance: Issues and Regulatory 

Tools”, é baseado nos resultados de uma pesquisa da 

IOSCO, bem como apresentações feitas à organização 

por operadores de plataformas de negociação, autori-

dades do mercado e representantes da indústria e 

está em linha com as propostas do G20 para reforma 

do setor financeiro. 

Os comentários serão recebidos até 10 de outubro de 

2012. 

Estados Unidos 

Estudo sobre educação financeira de in-

vestidores  

A Securities and Exchange Commission (SEC) publicou, 

em 30 de agosto, estudo com conclusões acerca do 

que os investidores desejam saber sobre produtos e 

serviços financeiros, sobre profissionais da área e co-

mo e quando querem receber tais informações. 

Conforme divulgado, o estudo – exigido pela Lei Dodd-

Frank – tem como objetivo fornecer dados e conheci-

mentos que ajudarão a Comissão nos seus esforços 

para ajudar investidores tomar decisões de investi-

mento. 

O estudo identifica as percepções dos investidores e 

preferências a respeito de uma série de divulgações 

de investimento e julgadas úteis e relevantes para 

tomar decisões de investimento, incluindo informa-

ções sobre as taxas, objetivos de investimento, o de-

sempenho, a estratégia e os riscos de um produto, 

bem como a experiência profissional, histórico disci-

plinar e os conflitos de interesse de um profissional da 

área financeira.  
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http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS247.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS247.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD389.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD389.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD389.pdf
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-172.htm
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-172.htm
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

