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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 2013.  

Nesse período, destacaram-se as audiências públicas 

sobre a instrução que regulamenta a atividade de 

registro de ativos financeiros e de valores mobiliários 

e a instrução que flexibiliza o regime de divulgação de 

informação sobre ato ou fato relevante.  

No âmbito internacional a divulgação do Relatório aos 

Líderes do G20 sobre o acompanhamento da imple-

mentação das reformas regulatórias da Basileia III e a 

criação do Grupo de Avaliação Macroeconômica em 

Derivativos (MAGD) foram os destaques. 

 

    

 

 

 

 

 

CVM 

Audiência pública sobre minuta de instru-

ção que regulamenta a atividade de regis-

tro de ativos financeiros e de valores mo-

biliários  

A CVM colocou em audiência pública, em 28 de agos-

to, minuta de instrução alteradora da Instrução CVM 

nº 461/07, que disciplina os mercados regulamenta-

dos de valores mobiliários e dispõe sobre a constitui-

ção, organização, funcionamento e extinção das bol-

sas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mer-

cados de balcão organizado. 

A minuta propõe que as atividades de registro referi-

das no § 4º do art. 2º da Lei nº 6.385/76, e no art. 28 

da Lei nº 12.810/13, sejam exclusivas de entidades 

administradoras de mercado de balcão organizado. 

Adicionalmente, prevê que a autorização para as enti-

dades administradoras de mercado de balcão organi-

zado já abrange a permissão para a prestação dos 
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http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20regulamenta%20a%20atividade%20de%20registro%20de%20ativos%20financeiros%20e%20de%20valores%20mobiliários.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20regulamenta%20a%20atividade%20de%20registro%20de%20ativos%20financeiros%20e%20de%20valores%20mobiliários.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20regulamenta%20a%20atividade%20de%20registro%20de%20ativos%20financeiros%20e%20de%20valores%20mobiliários.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20regulamenta%20a%20atividade%20de%20registro%20de%20ativos%20financeiros%20e%20de%20valores%20mobiliários.asp
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDados/noticia.xml
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serviços de registro, dispensando a obtenção de auto-

rização específica para as atividades de registro. 

Embora a função primordial das registradoras seja de 

cunho informacional, a posição da CVM é que devem 

ser adotados procedimentos de padronização de ope-

rações, de envio e de consolidação de informações 

que auxiliem a atividade de supervisão. 

A Autarquia ainda considera a figura das entidades 

administradoras de mercado de balcão organizado a 

mais adequada para atender à necessidade de regu-

lamentação do art. 28 da Lei nº 12.810/13, pois, além 

de prestarem os serviços citados, também adotam 

certas medidas relacionadas à verificação da existên-

cia de ativos registrados ou da documentação de su-

porte. 

As sugestões e os comentários com relação à minuta 

devem ser encaminhados à Superintendência de De-

senvolvimento de Mercado (SDM), preferencialmente 

pelo e-mail audpublica0913@cvm.gov.br, até o dia 27 

de setembro de 2013. 

Clique aqui para ter acesso ao edital de audiência pú-

blica com a minuta de instrução. 

Prorrogado o prazo da Audiência Pública 

SDM nº 06/2013 que trata da proposta de 

regras sobre depósito centralizado, cus-

tódia e escrituração de valores mobiliá-

rios 

A CVM prorrogou, até 10 de setembro de 2013, o pra-

zo para recebimento de sugestões e comentários rela-

tivos às minutas de instrução que propõem regras 

sobre depósito centralizado, custódia e escrituração 

de valores mobiliários, no âmbito da Audiência Pública 

SDM n° 06/2013. 

Clique aqui para ter acesso ao edital de audiência pú-

blica com a minuta de instrução e aqui para ter acesso 

ao aviso de prorrogação da audiência pública. 

Audiência Pública sobre instrução que 

flexibiliza o regime de divulgação de in-

formação sobre ato ou fato relevante 

A CVM colocou em audiência pública, em 26 de agos-

to, minuta de instrução alteradora da Instrução CVM 

nº 358/02, que dispõe sobre a divulgação e o uso de 

informações sobre ato ou fato relevante, e da Instru-

ção CVM nº 480/09, que trata do registro de emisso-

res de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercados regulamentados de valores mobiliários. 

O principal objetivo da proposta é oferecer às compa-

nhias abertas a opção de divulgar comunicados de 

fato relevante por meio de portais de notícia presen-

tes na internet ou em jornais de grande circulação, 

como já fazem hoje. 

Desta maneira, a CVM possibilita uma alternativa, por 

meio da imprensa eletrônica, para divulgação de in-

formações ao mercado, facilitando e agilizando a dis-

seminação de atos e fatos relevantes. 

Com a proposta, a CVM busca, ainda, reduzir os custos 

de manutenção das companhias abertas, aumentan-

do, assim, a atratividade do mercado de capitais como 

alternativa de financiamento. 

Além disso, a minuta permite que o investidor tenha 

certeza sobre os meios pelos quais pode se manter 

informado dos fatos relevantes da companhia, ao 

exigir que a política de negociação e o formulário ca-

dastral inclua informação sobre o canal (ou canais) de 

comunicação que a companhia utilizará para divulgar 

os fatos relevantes. 

mailto:audpublica0913@cvm.gov.br
http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0913sdm.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado%20-%20ed0613sdm%20-%20prorrogado.asp
http://www.cvm.gov.br/port/audi/Edital%20Aud%20Pub%20SDM%20-%2006-13.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0613sdm.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20flexibiliza%20o%20regime%20de%20divulgação%20de%20informação%20sobre%20ato%20ou%20fato%20relevante.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20flexibiliza%20o%20regime%20de%20divulgação%20de%20informação%20sobre%20ato%20ou%20fato%20relevante.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20flexibiliza%20o%20regime%20de%20divulgação%20de%20informação%20sobre%20ato%20ou%20fato%20relevante.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20coloca%20em%20audiência%20pública%20minuta%20de%20instrução%20que%20flexibiliza%20o%20regime%20de%20divulgação%20de%20informação%20sobre%20ato%20ou%20fato%20relevante.asp
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As sugestões e os comentários com relação à minuta 

devem ser encaminhados à Superintendência de De-

senvolvimento de Mercado (SDM), preferencialmente 

pelo e-mail audpublica0813@cvm.gov.br, até o dia 25 

de setembro de 2013. 

Clique aqui para ter acesso ao edital de audiência pú-

blica com a minuta de instrução. 

Ofício-circular sobre novos comunicados 

do Grupo de Ação Financeira contra a La-

vagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (GAFI/FATF) 

As Superintendências de Relações com o Mercado e 

Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores 

Institucionais (SIN) da CVM divulgaram, em 23 de 

agosto, o ofício-circular CVM/SMI/SIN/Nº02/2013. 

O documento tem como objetivo informar a publica-

ção de novos comunicados do GAFI/FATF sobre países 

e jurisdições que, na avaliação do organismo, possu-

em deficiências estratégicas na prevenção da lavagem 

de dinheiro e no combate ao financiamento do terro-

rismo. 

Os comunicados foram publicados no dia 21 de junho 

de 2013, após reunião plenária do grupo, no site do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (CO-

AF), por meio dos links abaixo: 

Comunicado do GAFI/FATF de 21 de junho de 2013 

Processo contínuo – 21 de junho de 2013 

Clique aqui para ter acesso ao OFICIO-CIRCULAR/ 

CVM/SMI/SIN/Nº02/2013. 

 

Reguladores e Autorreguladores estrangeiros 

Relatório aos Líderes do G20 sobre o 

acompanhamento da implementação das 

reformas regulatórias de Basileia III 

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) divul-

gou, em 27 de agosto, o relatório de atualizações aos 

Líderes do G20 sobre o progresso na adoção das re-

formas regulatórias de Basileia III desde o último emi-

tido em abril de 2013.  

O relatório abrange as medidas tomadas pelas jurisdi-

ções-membros do Comitê de Basileia no sentido de 

implementar as normas de Basileia III, ou seja, a maior 

harmonização das regulamentações de capitais entre 

jurisdições e a finalização das reformas pós-crise res-

tantes que fazem parte do quadro regulamentar. O 

relatório também inclui os resultados do trabalho da 

Comissão sobre cálculo dos ativos ponderados pelo 

risco dos bancos. 

Avaliação do impacto macroeconômico 

das Reformas Regulatórias de Derivativos 

de Balcão 

O Grupo de Coordenação de Derivativos de Balcão 

(ODCG), constituído pelos presidentes do Comitê de 

Basileia de Supervisão Bancária (BCBS), o Comitê so-

bre o Sistema Financeiro Global (CGFS), o Comitê de 

Sistemas de Pagamentos e de Liquidação (CPSS), o 

Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) e a Organi-

zação Internacional das Comissões de Valores Mobiliá-

rios (IOSCO), criou o Grupo de Avaliação Macroeco-

nômica em Derivativos (MAGD) para avaliar os efeitos 

macroeconômicos das reformas regulatórias dos deri-

vativos de balcão.  

O MAGD é formado por especialistas em modelagem 

econômica e financeira de bancos centrais e outras 

mailto:audpublica0813@cvm.gov.br
http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0813sdm.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20emite%20ofício-circular%20sobre%20novos%20comunicados%20do%20Grupo%20de%20Ação%20Financeira%20contra%20a%20Lavagem%20de%20Dinheiro%20e%20o%20Financiamento%20do%20Terrorismo%20(GAFIFATF).asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20emite%20ofício-circular%20sobre%20novos%20comunicados%20do%20Grupo%20de%20Ação%20Financeira%20contra%20a%20Lavagem%20de%20Dinheiro%20e%20o%20Financiamento%20do%20Terrorismo%20(GAFIFATF).asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20emite%20ofício-circular%20sobre%20novos%20comunicados%20do%20Grupo%20de%20Ação%20Financeira%20contra%20a%20Lavagem%20de%20Dinheiro%20e%20o%20Financiamento%20do%20Terrorismo%20(GAFIFATF).asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM%20emite%20ofício-circular%20sobre%20novos%20comunicados%20do%20Grupo%20de%20Ação%20Financeira%20contra%20a%20Lavagem%20de%20Dinheiro%20e%20o%20Financiamento%20do%20Terrorismo%20(GAFIFATF).asp
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-21-de-junho-de-2013
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-21-de-junho-de-2013
http://www.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OF%C3%8DCIOCIRCULARCVMSMISINN%C2%BA%200022013.asp
http://www.bis.org/publ/bcbs260.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs260.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs260.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs260.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs260.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs260.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs260.pdf
http://www.bis.org/publ/othp20.htm
http://www.bis.org/publ/othp20.htm
http://www.bis.org/publ/othp20.htm
http://www.bis.org/publ/othp20.htm
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autoridades e presidido por Stephen Cecchetti, asses-

sor econômico do BIS. Em seu relatório, o MAGD trata 

sobre os efeitos de (i) obrigatoriedade de compensa-

ção central de contratos padronizados, (ii) requisitos 

de margem para derivativos de balcão não compensa-

dos centralmente e (iii) requisitos de capital de bancos 

para exposições a derivativos. 
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