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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 novembro de 2017.  

Nesse período, destacamos o sancionamento da 

Lei 13.506/2017 que passa a permitir que o Banco 

Central e a CVM utilizem novas medidas punitivas 

cometidas por instituições que estejam em sua 

esfera de atuação. 

No âmbito internacional, o FSB publicou um relató-

rio avaliando as implicações para a estabilidade 

financeira do crescente uso de inteligência artificial 

e de machine learning em serviços financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central (BC) 

Sancionado o novo marco legal punitivo 

do sistema financeiro 

Termo de compromisso, acordo administrativo em 

processo de supervisão e medidas coercitivas e 

acautelatórias. Esses são alguns dos novos instru-

mentos de supervisão disponíveis para que o Banco 

Central (BC) e a comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) apurem e punam eventuais infrações admi-

nistrativas cometidas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN), do Sistema 

Brasileiro de Pagamentos (SPB) e do Sistema de 

Consórcio (SC). O detalhamento sobre quando e 

como cada um dos instrumentos deve ser usado 

está na Lei nº 13.506/2017, sancionada em 14 de 

novembro pelo presidente da República.  

O BC também publicou duas circulares sobre o as-

sunto, uma que disciplina a utilização do processo 

administrativo sancionador e uma que regulamenta 

os parâmetros para a aplicação das penalidades 

administrativas. O valor das penalidades de multas 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/noticias/180
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/noticias/180
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aplicadas também foi revisado e pode chegar a R$ 

2 bilhões ou 0,5% da receita de serviços e de pro-

dutos financeiros apurada no ano anterior ao da 

infração que motivou a penalidade. O valor das pe-

nalidades de multas aplicadas também foi revisado 

e pode chegar a R$ 2 bilhões ou 0,5% da receita de 

serviços e de produtos financeiros apurada no ano 

anterior ao da infração que motivou a penalidade. 

Com a nova lei, o BC poderá ainda adotar medidas 

coercitivas e acautelatórias, tais como exigir que os 

suspeitos prestem informações ou esclarecimentos 

ou até mesmo que sejam afastados de suas ativi-

dades na instituição que está sendo investigada. O 

Banco Central também poderá determinar a substi-

tuição do auditor independente ou da empresa res-

ponsável pela auditoria contábil ou pela auditoria 

cooperativa. O descumprimento das medidas pode-

rá resultar em multa cominatória de até R$100 mil 

por dia de atraso. 

CVM 

CVM edita norma sobre a atividade de 

consultoria de valores mobiliários 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou no 

dia 17 de novembro a Instrução CVM 592, que es-

tabelece arcabouço regulatório sobre a atividade de 

consultoria de valores mobiliários. A regulamenta-

ção segue a linha das instruções editadas nos últi-

mos anos para outros participantes do mercado. 

Outros pontos que merecem destaque são: 

 Estabelecimento de regime informacional a ser 

entregue anualmente pelos consultores de valo-

res mobiliários, contemplando dados relaciona-

dos à sua atuação profissional; 

 Regras de conduta que ressaltam o dever fidu-

ciário do consultor com o cliente e a indepen-

dência na atuação, assim como o tratamento a 

ser dado em casos de conflitos de interesses; 

 Previsão de requisitos para concessão e manu-

tenção de autorização dos consultores de valo-

res mobiliários, inclusive, e em linha com requi-

sito existente em outras normas específicas re-

centemente editadas pela CVM, a aprovação 

em exame de certificação previamente definido 

pela Autarquia; e 

 Previsão de que a remuneração do consultor 

deve advir principalmente dos clientes, devendo 

qualquer benefício ou vantagem obtida pelo 

consultor em função de sua atuação ser transfe-

rida ao cliente, exceto em casos de clientes que 

sejam investidores profissionais. 

A CVM não acatou as sugestões que permitiam que 

consultor implementasse, em nome dos clientes, as 

ordens que reflitam suas recomendações. Em con-

trapartida, a norma admite que o consultor de valo-

res mobiliários, as entidades integrantes do sistema 

de distribuição de valores mobiliários e os clientes 

em comum estabeleçam canais de comunicação e 

ferramentas que confiram maior agilidade e segu-

rança à implementação das recomendações e exe-

cução de ordens. 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171117-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171117-2.html
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Adicionalmente, estão sendo editadas a Instrução 

CVM 593, com alterações às Instruções 497, 539 e 

558, e a Deliberação CVM 783, que trata dos exa-

mes de certificação aceitos pela CVM para fins de 

obtenção de autorização como consultor. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

FSB publica relatório sobre as implica-

ções de inteligência artificial e de machine 

learning para a estabilidade financeira 

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publi-

cou em 1º de novembro um relatório avaliando as 

implicações para a estabilidade financeira do cres-

cente uso de inteligência artificial (AI, na sigla em 

inglês) e de machine learning em serviços financei-

ros.  

A elaboração do relatório foi motivada pelo crescen-

te uso dessas tecnologias em uma variedade de 

aplicações em todo o sistema financeiro. As institui-

ções estão otimizando seu capital com o uso de 

técnicas de AI de machine learning, bem como mo-

delos de back-testing e análises de impacto no 

mercado de negociação de grandes posições. Por 

outro lado, hedge funds, corretoras e outras empre-

sas de investimento estão utilizando isto para en-

contrar sinais para maiores retornos e otimização 

de execução de negócios. As instituições do setor 

público e privado podem usar essas tecnologias 

para compliance regulamentar, monitoração, avalia-

ção da qualidade de informações e detecção de 

fraude.  

A análise do FSB revela uma série de benefícios e 

potenciais riscos para a estabilidade financeira que 

devem ser monitorados à medida que a tecnologia 

seja adotada nos próximos anos e à medida que 

mais informações se tornem disponíveis. 

 O processamento mais eficiente de informa-

ções, por exemplo, em mercados financeiros e 

interações com clientes, pode contribuir para um 

sistema financeiro mais eficiente. As aplicações 

de AI e machine learning por reguladores po-

dem ajudar a melhorar a conformidade regula-

mentar e aumentar a eficácia da supervisão. 

 As aplicações de AI e machine learning podem 

resultar em formas novas e inesperadas de in-

terconexão entre mercados financeiros e insti-

tuições, por exemplo, com base na utilização 

por várias instituições de fontes de dados ante-

riormente não relacionadas. 

 Os efeitos de internet e a escalabilidade de no-

vas tecnologias podem, no futuro, dar origem a 

dependências de terceiros. Isso poderia, por 

sua vez, levar ao surgimento de novos partici-

pantes sistemicamente importantes que poderi-

am ficar fora do perímetro regulatório. 

 A falta de interpretabilidade ou auditabilidade de 

AI e dos métodos de machine learning pode se 

tornar um risco de nível macro. Da mesma for-

ma, um uso generalizado de modelos opacos 

pode resultar em consequências não desejadas. 

http://www.fsb.org/2017/11/fsb-considers-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/
http://www.fsb.org/2017/11/fsb-considers-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/
http://www.fsb.org/2017/11/fsb-considers-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/
http://www.fsb.org/2017/11/fsb-considers-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/
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 Tal como acontece com qualquer serviço novo, 

será importante avaliar os usos destas novas 

tecnologias em vista de seus riscos, incluindo a 

aderência aos relevantes protocolos de privaci-

dade de dados, condução de riscos e segurança 

cibernética. Testes adequados e treinamento de 

ferramentas com dados imparciais e mecanis-

mos de feedback são importantes para garantir 

que os aplicativos façam o que eles pretendem 

fazer. 
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