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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo, encontram-se 

as principais discussões, as decisões e os normati-

vos emitidos pelas entidades reguladoras e autor-

reguladoras brasileiras e internacionais durante o 

mês de setembro de 2017.  

Nesse período, destacamos as consultas públicas 

divulgadas pelo Banco Central do Brasil que bus-

cam comentários sobre as políticas de segurança 

cibernética e sobre a constituição e o funcionamen-

to de fintechs do mercado de crédito financeiro. 

No âmbito internacional, a SEC anunciou novas 

iniciativas para aprimorar as ações de sua divisão 

de Enforcement para combater ameaças cibernéti-

cas e proteger investidores de varejo no que se 

refere a este tema..  

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central (BC) 

Consulta pública para proposta de resolu-

ção sobre Segurança Cibernética 

O Banco Central do Brasil publicou, em 19 de se-

tembro, o Edital de Consulta Pública 57/2017, divul-

gando proposta de resolução que dispõe sobre a 

implementação, por parte das instituições financei-

ras, de política de segurança cibernética e sobre os 

requisitos para a contratação de serviços de pro-

cessamento e armazenamento de dados e de com-

putação em nuvem. 

A proposta de norma prevê o conteúdo mínimo da 

política de segurança cibernética e estabelece re-

quisitos para contratação de serviços de processa-

mento e armazenamento de dados e de computa-

ção em nuvem, incluindo exigências contratuais 

mínimas. Além disso, são estabelecidas exigências 

quanto ao tratamento dos incidentes relacionados 

ao ambiente cibernético. As instituições devem, 

ainda, desenvolver ações para o compartilhamento 

de informações sobre esses incidentes. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16269
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16269
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Essa iniciativa de regulação leva em conta a cres-

cente utilização de meios eletrônicos e de inova-

ções tecnológicas no setor financeiro, o que requer 

que as instituições tenham controles e sistemas 

cada vez mais robustos, especialmente quanto à 

resiliência a ataques cibernéticos.  Nessa linha, a 

proposta de regulamentação busca fortalecer, nas 

instituições reguladas, a prevenção e o tratamento 

dos incidentes relacionados ao ambiente cibernéti-

co. O processo de consulta pública encerra-se no 

dia 21/11/2017. 

Consulta pública sobre atuação de finte-

chs no mercado de crédito 

O BC publicou, em 30 de agosto, o Edital de Con-

sulta Pública 55/2017, que dispõe sobre a constitui-

ção e o funcionamento da sociedade de crédito 

direto e da sociedade de empréstimo entre pesso-

as. O documento prevê a autorização de que as 

fintechs atuem no mercado de crédito. A proposta 

de nova regulação, que faz parte da Agenda BC+, 

está inserida na estratégia do BC de aumentar a 

competição no Sistema Financeiro Nacional. 

Pela proposta levada pelo BC a consulta pública, 

são regulamentados estes dois tipos de instituições 

financeiras especializadas na realização de opera-

ções de crédito por meio de plataforma eletrônica. 

Enquanto a sociedade de crédito direto trabalha 

com capital próprio, a sociedade de empréstimo 

entre pessoas refere-se ao tradicional P2P, em que 

a plataforma é intermediária dos contratos realiza-

dos entre credores e tomadores de crédito. 

Às duas formas de constituição de empresa é ve-

dada a captação de recursos do público. As institui-

ções financeiras já regulamentadas poderão consti-

tuir empresas para atuarem por meio de plataforma 

eletrônica. Será possível a todas as fintechs a reali-

zação de serviços como a análise de crédito. As 

informações referentes às operações terão de ser 

remetidas ao Sistema de Informações de Crédito do 

Banco Central (SCR), ao qual todas as empresas 

terão acesso. No caso das sociedades de emprés-

timo entre pessoas (P2P), a exposição máxima do 

cliente (fornecedor de recursos) será de R$50 mil.  

Pelo edital, as novas instituições financeiras estarão 

sujeitas a critérios de regulação proporcionais, co-

mo exigências acerca do patrimônio compatíveis 

com o porte e com o perfil de risco, além de proces-

sos de autorização simplificados. O processo de 

consulta pública encerra-se no dia 17/11/2017. 

CVM 

Nova Deliberação atualiza regras de rela-

toria e sorteio de processos na CVM 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou, 

em 5 de setembro, a Deliberação CVM 780, que 

altera as Deliberações CVM 538 (que dispõe sobre 

os processos administrativos sancionadores) e 558 

(que dispõe sobre o procedimento de sorteio de 

processos e as normas relativas a impedimento e 

suspeição dos membros do Colegiado). 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/noticias/155
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/noticias/155
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170905-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170905-2.html
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A nova Deliberação tem como objetivo possibilitar 

que o Presidente da CVM atue como relator de pro-

cessos submetidos ao Colegiado. É importante des-

tacar que, diferentemente dos Diretores, o Presi-

dente participará das rodadas de sorteio de forma 

alternada. 

Com a inclusão de mais um relator, a tendência é 

que haja aumento de celeridade nos julgamentos, o 

que deverá acarretar a diminuição do estoque de 

processos no Colegiado.  

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

SEC anuncia iniciativas de enforcement 

para combater ameaças cibernéticas e 

proteger investidores de varejo 

A Securities and Exchange Commission – US SEC 

anunciou duas novas iniciativas que irão aprimorar 

as ações de sua divisão de Enforcement para lidar 

com ameaças cibernéticas e proteger investidores 

de varejo: (i) a criação de uma Unidade Cibernética 

que se concentrará em má conduta relacionada a 

riscos cibernéticos e (ii) a organização de uma for-

ça-tarefa de estratégia de varejo que implementará 

iniciativas que afetem diretamente investidores de 

varejo no âmbito destas ameaças. 

A Unidade Cibernética irá utilizar os conhecimentos 

obtidos pela Divisão de Enforcement da SEC neste 

tema e focar seus esforços em combater práticas 

abusivas, tais como: 

 esquemas de manipulação de mercado envol-

vendo informações falsas propagadas por meio 

de mídia eletrônica e social; 

 hacking para obtenção informações confidenci-

ais não públicas; 

 violações envolvendo tecnologias de moedas 

virtuais; 

 má conduta disseminada pela dark web; 

 invasões em contas de clientes de varejo; 

 ameaças a plataformas de negociação e outras 

infraestruturas de mercado. 

A Força-Tarefa de Estratégia de Varejo desenvolve-

rá iniciativas específicas para identificar condutas 

que impactem diretamente os investidores de varejo 

por meio da aplicação dos conhecimentos obtidos 

pela divisão de Enforcement e da disseminação de 

tecnologia e de análise de dados utilizados para 

identificar tais práticas abusivas. A força-tarefa in-

cluirá equipes das áreas de enforcement, educação 

e certificação de toda a autarquia. 

BSM Supervisão de Mercados 

Rua XV de Novembro, 275 - 8º andar - Centro 
São Paulo - SP - CEP 01013-010  
Serviço de Atendimento ao Público: (11) 3272-7373  
http://www.bsm-autorregulacao.com.br 

https://www.sec.gov/news/press-release/2017-176
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-176
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-176
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-176
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

