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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 autorre-

guladoras brasileiras e internacionais durante o mês 

de junho de 2018.  

Nesse período, destacamos a divulgação pela CVM 

do Relatório Semestral do Plano Bienal de Supervi-

são Baseada em Risco (SBR) 2017-2018 com os 

principais resultados do sistema de gestão de super-

visão e fiscalização baseada em riscos Autarquia. 

Além disso, a CVM divulgou o Relatório de Atividade 

Sancionadora relativo ao primeiro 1ºtri/2018, com in-

formações sobre sua atuação, visando apresentar, 

de forma clara e objetiva, os resultados dessa ativi-

dade. 

No âmbito internacional, a Autoridade Europeia de 

Valores Mobiliários e de Mercados (ESMA) publicou 

relatório anual sobre as medidas de supervisão rea-

lizadas e as sanções impostas pelas autoridades 

nacionais competentes (ANC) no âmbito da Regula-

ção de Infraestrutura de Mercado Europeu (EMIR). 

 

Banco Central (BC) 

Padronização da divulgação de informa-

ções por instituições financeiras  

O Banco Central colocou em consulta pública, pro-

posta para aprimorar a maneira por meio da qual as 

instituições financeiras divulgam informações rele-

vantes sobre gestão de riscos, composição de capital 

e atendimento a limites prudenciais. O objetivo é tor-

nar os dados ainda mais comparáveis entre institui-

ções, reduzir a assimetria de informações e, dessa 

forma, fomentar a disciplina de mercado. As novas 

regras devem entrar em vigor em janeiro de 2020. 

A proposta em consulta pública chama-se "Relatório 

de Pilar 3" e se baseia em dois documentos publica-

dos pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancá-

ria (BCBS). 

Além de estabelecer novos requerimentos em rela-

ção às atuais obrigações de transparência, o "Rela-

tório de Pilar 3" vai consolidar requisitos atualmente 
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dispostos em circulares específicas.  

As regras estabelecidas serão aplicadas de forma 

proporcional, de acordo com o tamanho e importân-

cia para o Sistema Financeiro Nacional de cada ins-

tituição. Instituições sistemicamente mais importan-

tes terão que entregar uma quantidade maior de da-

dos, sendo que as instituições mais simples, do seg-

mento S5, estão dispensadas de divulgar o relatório. 

A audiência pública se encerrará em 21.08.2018.  

CVM 

Resultados do Plano de Supervisão Base-

ada em Risco da CVM  

A CVM divulgou, em dia 18 de junho, o segundo Re-

latório Semestral do Plano Bienal de Supervisão Ba-

seada em Risco (SBR) 2017-2018.  

Em relação à BSM, destacamos os seguintes pontos 

sobre os eventos de risco avaliados pela CVM: 

• Supervisão de operações: a atividade de super-

visão de mercado continua a ser de grande im-

portância para a consecução dos objetivos da 

BSM, em especial nas interações com o mer-

cado, inclusive por meio de treinamentos, como 

é o caso das iniciativas de tratamento de spoo-

fing e layering e da supervisão de operações.  

• Spoofing: houve continuidade das interações da 

BSM com participantes de mercado, com o pros-

seguimento à cientificação dos intermediários 

acerca da possível ocorrência de spoofing e la-

yering em operações sob sua responsabilidade, 

exigindo desses análises e providências de 

forma a se coibir tais práticas.  

• PLD: a BSM vem atuando junto aos intermediá-

rios a fim de comunicá-los acerca de operações 

consideradas atípicas, com o objetivo de unificar 

o entendimento sobre os padrões verificados. 

• Fiscalização de intermediários e seus prepostos: 

os relatórios de auditorias operacionais da BSM 

são uma valiosa fonte de informações para ava-

liação do risco oferecido por intermediários, 

sendo usados como referência para bancos de 

dados da SMI, em especial para atividades rela-

cionadas à supervisão direta de intermediários.  

CVM publica relatório de atividade sancio-

nadora  

A CVM publicou, em 8 de junho, o Relatório de Ativi-

dade Sancionadora relativo ao primeiro trimestre de 

2018.  

Até março de 2018, a CVM totalizava 324 processos 

administrativos com potencial sancionador em anda-

mento nas seis áreas técnicas que podem instaurar 

processos sancionadores, representando um au-

mento de 12% comparado a todo ano de 2017.  

Em relação aos casos relevantes que foram levados 

a julgamento, destacam-se, entre outros: 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180618-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180618-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180608-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180608-1.html
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• o Processo Administrativo Sancionador CVM n° 

RJ2016/7192, que trata do primeiro processo no 

qual o Colegiado da CVM apurou a responsabili-

dade pela prática de manipulação de preços no 

mercado de valores mobiliários por meio da in-

serção de ordens artificiais de compra e venda 

no livro de ofertas (modalidade spoofing); e 

• o Processo Administrativo Sancionador CVM nº 

01/2011, que apurou a responsabilidade do acio-

nista controlador e dos administradores do 

Banco Panamericano S/A por infrações relacio-

nadas a diversos dispositivos da Lei 6.404/76.  

Audiência pública para nova regra sobre 

atuação sancionadora da CVM  

A CVM colocou em audiência pública, em 18 de ju-

nho, minuta de Instrução que estabelecerá novo 

marco para a atuação sancionadora da Autarquia. A 

minuta proposta dispõe sobre a apuração de infra-

ções administrativas, o rito dos processos adminis-

trativos sancionadores (PAS), a aplicação de penali-

dades, o termo de compromisso e o acordo adminis-

trativo em processo de supervisão. 

Destacam-se as seguintes mudanças em relação ao 

regime do PAS vigente: 

• Estabelecimento de parâmetros para a decisão 

das superintendências a respeito da não instau-

ração de processo administrativo sancionador, 

quando decidirem pela utilização de outros ins-

trumentos ou medidas de supervisão que jul-

guem mais efetivos; 

• Adoção do meio eletrônico como regra para co-

municação dos atos processuais perante os acu-

sados, tanto no caso da citação quanto das de-

mais intimações realizadas; 

• Publicação de atos processuais do “Diário Eletrô-

nico” no site da CVM, em substituição à publica-

ção atualmente realizada no Diário Oficial da 

União; 

• Estabelecimento do efeito devolutivo como regra 

nas penas de suspensão temporária, inabilitação 

temporária e suspensão da autorização ou regis-

tro para atividades autorizadas pela CVM, sendo 

possível recurso ao Colegiado para requerimento 

do efeito suspensivo; 

• Definição de limites máximos para a pena-base 

fixada com fundamento na Lei 6.385/76 (permite 

a aplicação de multa de até R$ 50 milhões), de 

acordo com o grau de gravidade da conduta; 

• Consolidação das regras relativas aos termos de 

compromisso; e 

• Atualização do procedimento e do rol de infra-

ções submetidas ao rito simplificado. 

A minuta também regulamenta o procedimento apli-

cável aos acordos administrativos em processo de 

supervisão introduzidos pela Lei 13.506/17, refor-

çando o conjunto de instrumentos regulatórios que 

poderão ser utilizados pela CVM para exercer a fun-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180618-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180618-1.html
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ção de supervisão e fiscalização no mercado de va-

lores mobiliários. 

Sugestões e comentários devem ser encaminhados 

até o 17.08.2018 

CVM e ANBIMA firmam convênio de coope-

ração para supervisão de fundos de inves-

timento 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Asso-

ciação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-

ceiro e de Capitais (ANBIMA) firmaram convênio 

para aproveitamento, pela Autarquia, de atividades 

de supervisão e sanção realizadas pela ANBIMA 

junto à indústria de fundos de investimento. 

O convênio prevê inicialmente três linhas de ação 

complementares: 

• Habilitação: fornecimento de subsídios à análise 

em pedidos de credenciamento para a atividade 

de administração de carteiras de valores mobili-

ários; 

• Marcação a Mercado: supervisão da precificação 

de ativos financeiros pelos administradores de 

fundos de investimento regulados pela Instrução 

CVM 555; e 

• Distribuição: supervisão da atividade de distribui-

ção de cotas de fundos de investimento. 

A assinatura do convênio está em linha com o Rela-

tório de Avaliação de Pares do Brasil, elaborado pelo 

Financial Stability Board (FSB), recomendando a re-

visão do relacionamento com a ANBIMA no que diz 

respeito à indústria de fundos. 

O aproveitamento da atuação da ANBIMA permitirá 

que a Superintendência de Relações com Investido-

res Institucionais da CVM e a área de Supervisão de 

Mercados da ANBIMA potencializem sinergias, evi-

tem ou eliminem redundâncias injustificadas e redu-

zam custos de observância no mercado regulado.  

BSM 

Nova versão do Regulamento Processual 

da BSM  

Em 25 de junho entrou em vigor nova versão do Re-

gulamento Processual da BSM, aprovado pela Co-

missão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conse-

lho de Supervisão da BSM Supervisão de Mercados. 

A nova versão do Regulamento estabelece as se-

guintes alterações: 

• previsão de que o recurso da decisão denegató-

ria de pedido de produção de provas será apre-

ciado por uma Turma e não apenas por um mem-

bro do Conselho de Supervisão; 

• tornar preventa a Turma do Conselho de Super-

visão que analisou o recurso de decisão denega-

tória de pedido de produção de provas para o jul-

gamento do mérito do processo administrativo; e 

• possibilidade de reversão do valor pago a título 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180626-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180626-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180626-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180626-1.html
http://trk.virtualtarget.com.br/index.dma/DmaClick?21540,1155,8198,43720,c41dc6e350be9fdc811b65b8b9506b13,aHR0cDovL3d3dy5iMy5jb20uYnIvbHVtaXMvcG9ydGFsL2ZpbGUvZmlsZURvd25sb2FkLmpzcD9maWxlSWQ9OEFBOEQwOTc2M0Y5NzExNDAxNjQyMzczQTdEMjY2Mjk=,1,YnNtLWJ2bWYuY29tLmJy
http://trk.virtualtarget.com.br/index.dma/DmaClick?21540,1155,8198,43720,c41dc6e350be9fdc811b65b8b9506b13,aHR0cDovL3d3dy5iMy5jb20uYnIvbHVtaXMvcG9ydGFsL2ZpbGUvZmlsZURvd25sb2FkLmpzcD9maWxlSWQ9OEFBOEQwOTc2M0Y5NzExNDAxNjQyMzczQTdEMjY2Mjk=,1,YnNtLWJ2bWYuY29tLmJy
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de multa para o ressarcimento de prejudicados 

pela conduta objeto de análise do processo ad-

ministrativo, em linha com o artigo 49, § 2º, da 

Instrução CVM nº 461/2007 e com o artigo 30, § 

4º, do Estatuto Social da BSM. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

ESMA publica relatório de sanções e medi-

das de supervisão 

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) publicou, em 13 de junho, o seu 

primeiro relatório anual sobre as medidas de super-

visão realizadas e as sanções impostas pelas autori-

dades nacionais competentes (ANC) no âmbito da 

Regulação de Infraestrutura de Mercado Europeu 

(EMIR).  

O relatório centra-se, em particular, nas ações de su-

pervisão realizadas pelas ANC, nos seus poderes de 

supervisão e na interação entre as ANC e os partici-

pantes no mercado, ao monitorar a conformidade 

dos seguintes requisitos do EMIR: 

• obrigação de compensação de determinados de-

rivados de balcão; 

• obrigação de reporting de transações com deri-

vativos para trade repositories (TR); 

• requisitos para contrapartes não financeiras; e 

• técnicas de mitigação de risco para derivados de 

balcão não compensados. 

 

 

 

 

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.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reports-penalties-and-supervisory-measures-under-emir
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reports-penalties-and-supervisory-measures-under-emir
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

