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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 dezembro de 2017.  

Nesse período, destacamos a audiência pública da 

CVM que propõe alterações na atividade de agente 

autônomo de investimento (AAI), com foco no pa-

pel das entidades credenciadoras, a fim de aprimo-

rar o modelo de autorregulação aplicável a esses 

participantes. 

No âmbito internacional, a CFTC lançou uma pági-

na web com informações sobre moedas virtuais, 

projetada para educar e informar o público sobre o 

tema e com diversas informações sobre o assunto, 

além de um repositório de recursos produzidos 

pela Comissão. 

 

 

 

 

 

 

CVM 

CVM coloca em audiência pública norma 

que trata da atividade de agente autônomo 

de investimento (AAI) 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou 

em audiência pública em 18 de dezembro uma mi-

nuta de norma que propõe alterações na Instrução 

CVM 497, que dispõe sobre a atividade de agente 

autônomo de investimento (AAI). As alterações fo-

cam no papel das entidades credenciadoras, a fim 

de aprimorar o modelo de autorregulação aplicável 

a esses participantes. 

Atualmente, as atividades de supervisão, fiscaliza-

ção e sanção vêm sendo desenvolvidas tanto pela 

Associação Nacional das Corretoras e Distribuido-

ras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mer-

cadorias (ANCORD), na qualidade de entidade cre-

denciadora, quanto pela BSM Supervisão de Mer-

cados (BSM), na qualidade de autorreguladora das 

entidades administradoras de mercados organiza-

dos.  

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171218-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171218-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171218-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171218-1.html
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Essas sobreposições de competências, atividades e 

funções podem gerar custos e ineficiências, além 

de não garantir o pleno aproveitamento do modelo 

em questão. Com isso, a CVM optou por restringir a 

função das entidades credenciadoras ao credenci-

amento desses participantes, deixando as ativida-

des de supervisão, fiscalização e sanção, no âmbito 

da autorregulação de que se trata, somente a cargo 

das entidades administradoras de mercados organi-

zados, sem prejuízo da competência da Autarquia. 

A minuta de alteração da Instrução CVM 497 tem 

como principais mudanças propostas: 

 exclusão das previsões relativas à supervisão, 

fiscalização e sanção pelas entidades credenci-

adoras; e 

 aprimoramento dos processos de concessão, 

suspensão e cancelamento do credenciamento 

pelas entidades credenciadoras. 

Ainda está prevista a responsabilidade, por parte da 

instituição integrante do sistema de distribuição, 

pelo pagamento de contraprestações decorrentes 

do credenciamento do AAI por ela contratado, sen-

do vedada a transferência do encargo ao AAI. Su-

gestões e comentários podem ser enviados 

18/1/2018. 

CVM lança relatório trimestral de sua ati-

vidade sancionadora 

A CVM lançou em 13 de dezembro o seu Relatório 

Trimestral de Atividade Sancionadora, documento 

que se insere no âmbito de atuação estratégica da 

Autarquia, redefinida pelo planejamento realizado 

em 2013, o qual contém as metas da CVM para o 

futuro, seus objetivos estratégicos e prioridades até 

2023. 

Neste mês, a CVM deu início à análise do que foi 

alcançado desde a implantação do planejamento de 

2013, tornando possível a verificação de melhorias 

em seus resultados e de atingimento de determina-

das metas, tornando possível a atualização de obje-

tivos e definição de novos alvos, em um processo 

contínuo de melhoria institucional. 

Dentre as metas estabelecidas, a Atividade Sancio-

nadora fez parte do foco da CVM, sendo clara a 

importância de ter processos investigativos e sanci-

onadores céleres, eficazes, eficientes e que produ-

zam o efeito pedagógico necessário para inibir a 

prática de novas irregularidades. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

CFTC lança página web com informações 

sobre moedas virtuais 

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

lançou uma página web com informações sobre 

moedas virtuais, cftc.gov/bitcoin. Esta página dedi-

cada é um repositório central para recursos produ-

zidos pela Comissão sobre o tema e é projetada 

para educar e informar o público sobre essas com-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171213-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171213-1.html
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7665-17
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7665-17


 

 

 

BOLETIM NORMATIVO Dezembro de 2017 

3 
 

modities, incluindo os possíveis riscos associados 

ao investimento ou especulação em moedas virtuais 

ou os recentemente lançados futuros e opções de 

Bitcoin. 

A página fornece acesso rápido a um guia sobre 

moedas virtuais, episódios de podcast com a equipe 

da CFTC discutindo sobre o assunto, matérias so-

bre o esforço FinTech da Comissão, e uma ficha 

explicativa do papel da CFTC na supervisão das 

moedas virtuais. Além disso, foi divulgado um do-

cumento, intitulado "Compreendendo os riscos da 

troca de moeda virtual" que detalha os riscos de se 

comprar o ativo em mercados à vista, futuros e de 

opções. 

O Bitcoin e outras moedas virtuais foram classifica-

dos como commodities no âmbito do “Commodity 

Exchange Act (CEA)”. A Comissão regula princi-

palmente os contratos de derivativos baseados em 

commodities subjacentes. Embora a autoridade de 

supervisão regulamentar sobre os mercados a vista 

de commodities seja limitada, a CFTC mantém a 

autoridade geral de proteção contra fraude e mani-

pulação em relação a esses mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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