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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 abril de 2018.  

Nesse período, destacamos a emissão pelo Con-

selho Monetário Nacional (CMN) de resolução que 

prevê a obrigatoriedade de instituições financeiras 

implementarem política de segurança cibernética e 

estabelece requisitos para a contratação de servi-

ços de processamento e armazenamento de dados 

e de computação em nuvem. 

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) colocou em audiência pública minutas de 

normas que propõem alterações no seu regime de 

multas e no procedimento de recurso ao Colegiado 

de decisões emitidas pelos seus superintendentes. 

No âmbito internacional, a Organização Internacio-

nal das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) 

emitiu relatório que fornece orientações técnicas às 

autoridades mundiais sobre definições, formatos e 

usos harmonizados de dados críticos para transa-

ções com derivativos de balcão. 

 

 

 

CMN / BC 

CMN regulamenta política de segurança 

cibernética 

O Banco Central do Brasil informou que o Conselho 

Monetário Nacional emitiu, em 26 de abril, a Reso-

lução 4.658 que leva em conta a crescente utiliza-

ção de meios eletrônicos e de inovações tecnológi-

cas no setor financeiro, o que requer que as institui-

ções tenham controles e sistemas cada vez mais 

robustos, especialmente quanto à resiliência a ata-

ques cibernéticos. 

A Resolução prevê a obrigatoriedade de as institui-

ções financeiras implementarem política de segu-

rança cibernética e estabelece requisitos para a 

contratação de serviços de processamento e arma-

zenamento de dados e de computação em nuvem.  

A medida define o conteúdo mínimo da política de 

segurança cibernética e determina a implementação 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16455
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16455
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de plano de ação, que deve prever os procedimen-

tos e os controles adotados pela instituição na pre-

venção e na resposta a incidentes relacionados ao 

ambiente cibernético. 

A norma estabelece, ainda, requisitos para a contra-

tação de serviços relevantes de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em 

nuvem, no Brasil e o no exterior, com procedimen-

tos prévios às contratações e cláusulas mínimas a 

serem estabelecidas entre as instituições financei-

ras e os prestadores desses serviços. Nesse con-

texto, essa medida permite que as instituições fi-

nanceiras continuem recorrendo a inovações junto a 

provedores de tecnologia, mas com aperfeiçoamen-

to dos requisitos prudenciais e de governança nes-

se processo. 

A regulamentação entrou em vigor na data de publi-

cação e prevê que as instituições implementem a 

política de segurança até 6 maio de 2019. As insti-

tuições que já tiverem contratado a prestação de 

serviços relevantes de processamento, armazena-

mento de dados e de computação em nuvem, no 

Brasil ou no exterior, devem apresentar ao Banco 

Central do Brasil, no prazo máximo de cento e oi-

tenta dias, cronograma para adequação a esse no-

vo regramento. 

CMN regulamenta as fintechs de crédito 

O CMN emitiu, em 26 de abril, as Resoluções 4.656 

e 4.657 com o objetivo fomentar a incorporação de 

inovações no âmbito do Sistema Financeiro Nacio-

nal, bem como estimular a participação de novas 

instituições provedoras de crédito. 

A Resolução 4.656 regulamenta a atuação de em-

presas que usam tecnologia de forma intensiva na 

oferta de produtos e serviços financeiros no merca-

do de crédito (conhecidas como fintechs de crédito), 

conferindo maior segurança jurídica a essas opera-

ções e criando condições para a redução do custo 

do crédito. As fintechs podem atuar em uma de 

duas opções: Sociedade de Crédito Direto (SCD) ou 

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). 

O modelo de negócio da sociedade de crédito direto 

caracteriza-se pela realização de operações de 

crédito, por meio de plataforma eletrônica, com re-

cursos próprios. A sociedade de empréstimo entre 

pessoas realiza operações de crédito entre pares, 

conhecidas no mercado por peer-to-peer lending. 

Nessas operações, a instituição se interpõe na rela-

ção entre credor e devedor, realizando uma clássica 

operação de intermediação financeira. 

A SDC e a SEP deverão atender a requisitos ope-

racionais e prudenciais proporcionais compatíveis 

com o seu porte e perfil. Caso tenham perfil de risco 

simples, elas poderão optar pela classificação no 

segmento S5 para fins de aplicação proporcional 

das regras prudenciais, cujos critérios foram adap-

tados pela Resolução nº 4.657, a fim de permitir que 

as instituições nesse segmento possam (a) se ex-

por a títulos de securitização, desde que possuam 

característica de menor risco e (b) exercer ativida-

des relacionadas a custódia e escrituração de títu-

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16455
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16455
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los de créditos originados pela própria instituição.  O 

objetivo é permitir uma estrutura de custos mais 

adequada de forma a contribuir para o aumento de 

eficiência no setor de intermediação de crédito. 

CVM 

Condenação de investidor por condições 

artificiais de mercado 

 Em 17 de abril, o Colegiado da CVM decidiu, por 

unanimidade, pela condenação de Milton Luis Mon-

tanari à multa no valor de R$ 100.000,00, em virtu-

de da realização de operações que caracterizaram 

criação de condições artificiais de demanda, oferta 

e preço, nos termos definidos no inciso II, “a”, da 

Instrução CVM 08.  

O processo foi iniciado a partir de relatório da Supe-

rintendência de Acompanhamento de Mercado da 

BSM, que identificou indícios de utilização do mer-

cado de valores mobiliários para transferência de 

recursos (money pass) entre o investidor e sua es-

posa. A acusação teve por objeto operações de day 

trade realizadas pelo acusado por meio de duas 

contas mantidas junto a um mesmo intermediário – 

uma em seu nome e outra no nome de sua esposa. 

CVM propõe alterações em normas sobre 

multas e recursos ao Colegiado 

A CVM colocou em audiência pública, em 3 de abril, 

três minutas de novas normas que propõem altera-

ções no regime de multas cominatórias e no proce-

dimento de recurso ao Colegiado de decisões emi-

tidas pelos superintendentes da Autarquia. 

As minutas propõem (i) a revogação da Instrução 

CVM 452 e estabelecimento de nova regulação 

sobre a aplicação de multas cominatórias (Minuta A 

ou ‘Nova 452’); (ii) alterações na Instrução CVM 555 

e em outras normas que tratam do tema (Minuta B); 

e (iii) mudanças no procedimento de recurso ao 

Colegiado de decisões emitidas pelos superinten-

dentes da Autarquia, conforme previsto na Delibe-

ração CVM 463 (Minuta C). 

A ‘Nova 452’ pretende concentrar todas as regras 

aplicáveis às multas cominatórias e foi elaborada 

levando em consideração os novos limites estabe-

lecidos pela Lei 13.506/17 para as multas ordinárias 

e extraordinárias que podem ser impostas pela 

CVM às pessoas que, respectivamente, deixem de 

prestar informações periódicas ou eventuais exigi-

das em atos normativos ou que deixem de cumprir 

ordens específicas emitidas pela Autarquia. 

As principais alterações propostas para a ‘Nova 

452’ e para a Minuta B são: 

• Revisão pontual dos valores aplicáveis às mul-

tas ordinárias, com fixação de multa em dobro 

para não entrega, nos prazos previstos, no âm-

bito da divulgação de demonstrações financei-

ras de fundos de investimento e de emissores 

de valores mobiliários; 

• Revisão dos valores aplicáveis às multas extra-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180418-2.html#Milton
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180418-2.html#Milton
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180403-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180403-1.html
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ordinárias, e regulamentação dos limites máxi-

mos e dos critérios levados em conta pelo Cole-

giado para a fixação da multa prevista nas Deli-

berações emitidas pela CVM para prevenir ou 

corrigir situações anormais de mercado; 

• Alteração do procedimento de alerta sobre o 

prazo de entrega das informações periódicas; 

• Definição de normas próprias para o pedido de 

reconsideração do Colegiado no âmbito de re-

cursos contra a aplicação de multa cominatória; 

• Fim da previsão de multa por atraso na entrega 

do informe diário por fundos de investimento; e 

• Previsão de negação de pedido de registro de 

novo fundo de investimento para administrado-

res que estejam, em outros fundos geridos por 

ele, em atraso há mais de 30 dias na entrega de 

informações previstas na regulação. 

As principais alterações propostas para a Minuta C 

(altera a Deliberação CVM 463) são: 

• Aumento do prazo de 10 para 15 dias úteis para 

que as áreas técnicas apreciem o pedido de re-

curso; 

• Delimitação das situações em que o Colegiado 

apreciará pedidos de reconsideração das deci-

sões proferidas no âmbito de recursos em deci-

sões das Superintendências, contemplando as 

alegações de existência de omissão, obscurida-

de, contradição, ou erro material ou de fato na 

decisão; 

• Previsão de que o pedido de reconsideração 

não será conhecido caso: (i) seja intempestivo; 

(ii) seja formulado por pessoa não autorizada; 

(iii) não apresente fato novo que ampare a rea-

valiação da matéria ou seja formulado sem a 

devida demonstração do enquadramento nas 

hipóteses admitidas na norma.  

B3 

Alteração do Regulamento de Listagem de 

Emissores e do Manual do Emissor 

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão informou que, em 

27 de março, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) aprovou as novas versões do Regulamento 

para Listagem de Emissores e Admissão à Negoci-

ação de Valores Mobiliários (Regulamento) e do 

Manual do Emissor (Manual). 

As alterações visam aperfeiçoar e atualizar os pro-

cedimentos relativos à suspensão da negociação de 

valores mobiliários e os procedimentos para divul-

gação de fatos relevantes, em linha com as Instru-

ções CVM 358 e 461, tendo em vista as mudanças 

promovidas pela Instrução CVM 590, de 

11/09/2017. 

Com as alterações, o emissor deve divulgar fatos 

relevantes com antecedência mínima de 30 minutos 

em relação à abertura da sessão de negociação ou 

após o seu encerramento. No entanto, nos casos 

excepcionais em que for absolutamente necessária 

a divulgação fora do padrão mencionado, inclusive 

na hipótese de perda de controle sobre o sigilo da 

http://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09762D045130162DA6272680FA8
http://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09762D045130162DA6272680FA8
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informação, o emissor deverá contatar a B3 por 

telefone previamente à efetiva divulgação da infor-

mação, possibilitando a suspensão da negociação 

dos valores mobiliários daquele emissor antecipa-

damente à divulgação do fato relevante, que deverá 

ocorrer no prazo de 10 minutos contados da sus-

pensão. Findo o período de suspensão, haverá pra-

zo para cancelamento de ofertas e a retomada dos 

negócios deve ocorrer com leilão de 5 minutos para 

viabilizar a descoberta do preço do ativo após a 

assimilação da informação. 

As novas versões do Regulamento e do Manual 

entraram em vigor em 2 de maio de 2018. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

IOSCO emite orientações técnicas para 

harmonização de elementos de dados de 

derivativos de balcão 

A Organização Internacional de Comissões de Valo-

res (IOSCO) emitiu, em 9 de abril, relatório que for-

nece orientações técnicas às autoridades mundiais 

sobre definições, formatos e usos harmonizados de 

elementos de dados críticos para transações com 

derivativos de balcão (OTC) reportados aos Reposi-

tórios Centrais (TR – Trade Repositories). 

Essas informações devem auxiliar no atingimento 

da meta estabelecida pelo G20 de que todos os 

contratos de derivativos de balcão sejam reportados 

aos repositórios centrais, como parte do compro-

misso de aumentar a transparência, mitigar riscos 

sistêmicos e evitar abusos de mercado. Dados críti-

cos harmonizados facilitam a consistente agregação 

e análise de dados de transações com derivativos 

de balcão informados aos TR. 

O relatório fornece detalhes sobre a harmonização 

de elementos de dados relacionados a prazos, con-

trapartes, pagamentos, garantias, preços e quanti-

dades, pacotes, links e cestas personalizadas. O 

escopo é global e independente de jurisdição, le-

vando em consideração quaisquer normas técnicas 

internacionais relevantes.  

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 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS493.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS493.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS493.pdf
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

