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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 fevereiro de 2018.  

Nesse período, destacamos a consulta pública do 

BC sobre nova circular para disciplinar a constitui-

ção de ônus e gravames sobre ativos financeiros 

registrados em entidades registradoras e a edição 

de uma instrução CVM que dispõe sobre o registro 

de emissores de valores mobiliários. 

No âmbito internacional, a IOSCO propôs um con-

junto de orientações para auxiliar seus membros a 

enfrentar conflitos de interesse e riscos de falta de 

conduta que podem surgir durante o processo de 

levantamento de capital, prejudicando a confiança 

de investidores nos mercados de capitais. 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central (BC) 

Consulta pública para proposta de regu-

lamento de ônus e gravames sobre ativos 

financeiros registrados  

O Banco Central do Brasil publicou, no dia 1º de 

fevereiro, edital de consulta pública que divulga 

minuta de circular, para disciplinar a constituição de 

ônus e gravames sobre ativos financeiros registra-

dos em entidades registradoras.  

A proposta regulamenta a constituição de ônus e 

gravames em ativos financeiros registrados, o mo-

mento da sua produção de efeitos e a necessidade 

de definição, pelas entidades registradoras, das 

responsabilidades, direitos e obrigações das partes 

envolvidas, de forma análoga ao que já está disci-

plinado para ativos financeiros submetidos a depó-

sito centralizado.  

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16378
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16378
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16378
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16378
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As alterações estão associadas à Agenda BC+, 

que, por meio da ação Registros Eletrônicos de 

Garantias, aprimorou a base legal da atividade de 

registro de ativos financeiros, permitindo a iniciativa. 

A constituição de gravames e ônus em entidades 

registradoras tem o potencial de aumentar a segu-

rança para o mercado de crédito lastreado em ati-

vos financeiros registrados, o que, por sua vez, au-

menta a perspectiva para fornecimento, pelo mer-

cado, de crédito mais barato para o tomador final.  

O processo de consulta pública encerra-se no dia 

29 de março de 2018. 

CVM 

Alteração na Instrução que dispõe sobre o 

registro de emissores de valores mobiliá-

rios 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou, 

no dia 7 de fevereiro, a Instrução CVM 596, revo-

gando, pontualmente, dispositivos da Instrução 

CVM 480, que dispõe sobre o registro de emissores 

de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercados regulamentados de valores mobiliários. 

A iniciativa faz parte do processo contínuo de aper-

feiçoamento e de racionalização das normas que 

compõe o sistema regulatório da CVM. A Instrução 

CVM 596 revoga o inciso VI e o § 5º do art. 21 da 

Instrução CVM 480, que tratavam, respectivamente: 

a) da necessidade de envio à CVM de cópia do 

comunicado que deve ser publicado pelas 

companhias abertas até um mês antes da As-

sembleia Geral Ordinária (AGO) para anunciar 

os locais onde os documentos relativos à as-

sembleia podem ser consultados pelos acionis-

tas; e 

b) da situação em que o envio à CVM desse do-

cumento era dispensada, tendo em vista que o 

o art. 133 da Lei 6.404, não exige a publicação 

do comunicado quando os documentos relati-

vos à AGO são publicados até um mês antes 

da assembleia, estando assim já amplamente 

disponíveis aos acionistas. 

Em linha com o art. 133 da Lei 6.404 e com a deci-

são adotada pelo Colegiado no âmbito do Processo 

CVM SEI 19957.000057/2018-75, a CVM entendeu 

que poderia dispensar a entrega à Autarquia de 

cópia do comunicado publicado nos termos da Lei, 

uma vez que o art. 21 da ICVM 480 e os arts. 6º e 

9º da ICVM 481 já exigem que os documentos rela-

tivos à AGO sejam enviados à Autarquia até um 

mês antes da data da assembleia. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

IOSCO emite orientações sobre conflitos 

de interesse em processos de levanta-

mento de capital 

O Conselho da Organização Internacional de Co-

missões de Valores (IOSCO) propôs um conjunto 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180207-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180207-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180207-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180207-1.html
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
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de orientações para auxiliar seus membros a en-

frentar conflitos de interesse e riscos de falta de 

conduta que podem surgir durante o processo de 

levantamento de capital. 

Os conflitos de interesse e o risco de condutas in-

devidas associadas a esses conflitos decorrentes 

do papel dos intermediários podem ameaçar a inte-

gridade e a eficiência da captação de recursos, pre-

judicar a confiança dos investidores e prejudicar os 

mercados de capitais como veículo eficaz para que 

os emissores obtenham financiamento. Para ajudar 

os reguladores a identificar e abordar essas ques-

tões, a IOSCO emitiu o relatório de consulta deno-

minado Conflitos de Interesse e Riscos de Conduta 

Associados durante o Processo de Levantamento 

de Capital. 

O relatório descreve os principais estágios do pro-

cesso de levantamento de capital no qual o papel 

dos intermediários pode dar origem a conflitos de 

interesse e solicita comentários públicos sobre as 

orientações propostas pela IOSCO para abordar 

essas questões. As orientações compreendem oito 

medidas agrupadas de acordo com as várias etapas 

do processo e cada grupo de medidas aborda os 

seguintes conflitos: 

 conflitos de interesse e pressão sobre os analis-

tas durante a fase inicial e a pré-oferta de uma 

captação; 

 conflitos de interesse durante a alocação de 

valores mobiliários; 

 conflitos de interesse na precificação das ofer-

tas de valores mobiliários; e 

 conflitos de interesse e riscos decorrentes de 

transações pessoais por funcionários nas em-

presas que gerenciam uma oferta. 

A IOSCO acredita que estas orientações podem 

ajudar a melhorar o alcance e a qualidade das in-

formações disponibilizadas aos investidores durante 

o levantamento de capital, melhorar a transparência 

das alocações e aumentar a eficiência e a integri-

dade do processo geral. 

BIS avalia as implicações do desenvolvi-

mento de fintechs para os reguladores 

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) 

emitiu um relatório, no dia 19 de fevereiro, denomi-

nado Boas Práticas sobre as Implicações do De-

senvolvimento de Fintechs para Bancos e Regula-

dores, que avalia como as inovações baseadas em 

tecnologia podem afetar o setor bancário e as ativi-

dades dos reguladores no curto e no médio prazos. 

Vários potenciais cenários foram considerados, com 

seus riscos e oportunidades específicos. Além des-

tes cenários, três estudos de caso se concentraram 

em desenvolvimentos tecnológicos (big data, tecno-

logia de registros distribuídos e computação em 

nuvem) e três em modelos de negócios fintech (ser-

viços de pagamento inovadores, plataformas de 

empréstimos e neobancos). 

Neste contexto, as observações atuais sugerem 

que, embora o setor financeiro tenha sofrido múlti-

https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm
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plas inovações no passado, a adoção rápida de 

tecnologias habilitadoras e o surgimento de novos 

modelos de negócios representam um desafio cres-

cente para os modelos estabelecidos em quase 

todos os cenários da indústria.  
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