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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 julho de 2018.  

Nesse período, destacamos o lançamento de audi-

ência pública que propõe alterações nas instruções 

CVM 356, 472, 476, 521, 555 e 578 com o objetivo 

de aprimorar questões de governança e formação 

de preços em ofertas públicas para fundos com par-

ticipação relevante de Regimes Próprios de Previ-

dência Social (RPPS). 

No âmbito internacional, a Securities and Exchange 

Commission – SEC anunciou a adoção de altera-

ções no Regulamento dos Sistemas de Negociação 

Alternativos (ATS), visando aumentar a transparên-

cia operacional e a supervisão regulatória de ATS 

que negociam ações listadas em bolsas america-

nas. 

CVM 

Audiência pública sobre atuação de fundos 

de investimento 

A Comissão de Valores Mobiliários colocou em audi-

ência pública, em 24 de julho, minuta de norma que 

propõe alterações nas Instruções CVM 356, 472, 

476, 521, 555 e 578. O objetivo da mudança é apri-

morar questões de governança e formação de pre-

ços em ofertas públicas direcionadas a fundos com 

participação relevante de Regimes Próprios de Pre-

vidência Social (RPPS). 

A minuta propõe que fundos que possuam RPPS que 

tenham participação superior a 15% do seu patrimô-

nio líquido fiquem impedidos de adquirir valores mo-

biliários que não tenham sido objeto de oferta pública 

de distribuição registrada. 

As mudanças propostas na Minuta estão divididas 

em três grupos: 

i. alteração nas instruções que tratam de fundos de 
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investimento para restringir a aquisição de valo-

res mobiliários em certas situações; 

ii. alteração da instrução sobre ofertas com esfor-

ços restritos limitando as distribuições de CRI e 

CRA àqueles emitidos por companhias securiti-

zadoras registradas como companhias abertas;  

iii. alteração na instrução que trata de fundo de in-

vestimento e na instrução que trata da atividade 

de classificação de risco de crédito para incluir 

novas hipóteses de infração grave. 

Sugestões e comentários devem ser encaminhados 

até o dia 23.08.2018.  

Alterações pontuais nas Instruções CVM 

510, 542 e 543 

A CVM editou, em 27 de julho, a Instrução CVM 599, 

que promove alterações pontuais nas Instruções 

CVM 510, 542 e 543, que tratam, respectivamente, 

sobre: cadastro de participantes do mercado de va-

lores mobiliários; prestação de serviços de custódia 

de valores mobiliários; e prestação de serviços de 

escrituração de valores mobiliários e de emissão de 

certificados de valores mobiliários. 

A nova norma introduz alterações, contemplando os 

seguintes pontos: 

• na ICVM 510: atualização da nomenclatura, que 

passou a ser utilizada para se referir ao escritu-

rador de valores mobiliários e ao custodiante de 

valores mobiliários a partir da edição das Instru-

ções 542 e 543. 

• nas ICVM 542 e 543: alterações nos dispositivos 

que tratam dos procedimentos de concessão e 

cancelamento de registro, esclarecendo que a 

Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários (SMI) é a área da CVM responsá-

vel pela análise de tais pedidos. 

De acordo com a CVM, a alteração normativa não foi 

precedida de audiência pública por envolver aperfei-

çoamentos estritamente redacionais que não alteram 

os deveres estabelecidos nas normas modificadas. 

Proibição temporária de participantes em 

novas ofertas públicas com esforços res-

tritos 

Em decisões inéditas, o Colegiado da CVM determi-

nou que alguns participantes de mercado e uma 

agência de classificação de risco de crédito, bem 

como seus responsáveis, se abstenham de realizar 

ou atuar em novas ofertas públicas com esforços res-

tritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 

476, pelo período de 1 ano, prorrogável conforme 

nova determinação do Colegiado.  

As decisões foram tomadas com fundamento no 

art.9º, inciso IV, § 1º, da Lei 6.385/76, devido à cons-

tatação de que esses participantes não evidenciaram 

ter atendido suas atribuições normativas no âmbito 

de oferta pública sob esforços restritos de debêntu-

res, especialmente por não oferecerem informações 
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verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para 

os investidores. 

No caso da agência de classificação de risco de cré-

dito, a proibição temporária decorreu da emissão de 

classificação que induz o usuário a erro quanto à si-

tuação creditícia do emissor e do ativo financeiro 

(não observância de dispositivos da ICVM 521). 

As referidas decisões foram objeto das Deliberações 

796, 797 e 798. 

B3 / BSM 

Audiência Restrita – Implementação do 

MRP Digital 

A B3, a pedido da BSM Supervisão de Mercados, 

submeteu à audiência restrita aos participantes do 

Segmento BM&FBOVESPA proposta de alteração 

do Regulamento do Mecanismo de Ressarcimento 

de Prejuízos da BSM (MRP), com o objetivo de co-

lher impressões e comentários sobre a implementa-

ção do MRP Digital. 

Com o MRP Digital, o acompanhamento das recla-

mações ao MRP e toda a comunicação com a BSM, 

incluindo a apresentação de reclamação, defesa, 

manifestações e recursos, passarão a ocorrer de 

forma eletrônica, o que intensifica segurança, agili-

dade e comodidade, bem como diminui custos e re-

duz o uso do papel. 

As principais alterações propostas no Regulamento 

do MRP visando adequá-lo ao MRP Digital são:  

a) Possibilidade de apresentação da reclamação 

pelo MRP Digital. 

b) Dispensa da exigência de reclamação com firma 

reconhecida e de autenticação de cópias de do-

cumentos apresentados. 

c) Todas comunicações, manifestações, recursos e 

apresentação de documentos deverão ocorrer de 

forma eletrônica. As intimações e notificações 

serão encaminhadas por e-mail. 

d) A reclamada passará a se manifestar por meio 

do MRP Digital. O participante, por intermédio de 

seu Diretor de Relações com o Mercado, deverá 

indicar e manter atualizado endereço de email 

para recebimento de intimações e notificações. 

B3 proverá serviços de infraestrutura tec-

nológica para negociação de derivativos 

na Argentina 

A B3 firmou, no dia 9 de abril, acordo de serviços com 

a BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), para ofere-

cer a plataforma PUMA Trading System para negoci-

ação de derivativos na Argentina.  

O acordo prevê que: 

(i) a B3 fornecerá à BYMA a infraestrutura tecnoló-

gica necessária à hospedagem de derivativos por 

meio do PUMA trading system; 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180720-1.html
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http://www.b3.com.br/data/files/97/C1/5C/B5/936846109988C646AC094EA8/CE%20006-2018-PRE%20Audiencia%20Restrita%20-%20Alteracoes%20do%20Reg.%20do%20Mecanismo%20de%20Res.%20de%20Prejuizos%20-%20MRP%20para%20impl.%20do%20MRP%20Digital%20+%20Anexo.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/97/C1/5C/B5/936846109988C646AC094EA8/CE%20006-2018-PRE%20Audiencia%20Restrita%20-%20Alteracoes%20do%20Reg.%20do%20Mecanismo%20de%20Res.%20de%20Prejuizos%20-%20MRP%20para%20impl.%20do%20MRP%20Digital%20+%20Anexo.pdf
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180717_R1/20180717_D1092.html
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180717_R1/20180717_D1092.html
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180717_R1/20180717_D1092.html
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180717_R1/20180717_D1092.html
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(ii) os derivativos serão admitidos à negociação ex-

clusivamente na BYMA e estão disponíveis para ne-

gociação exclusivamente por meio dos participantes 

autorizados por aquela bolsa, sob as leis e regula-

mentação aplicável na Argentina; e 

(iii) todo o processo de pós-negociação será condu-

zido pela BYMA integralmente na Argentina, sem 

qualquer participação da B3. 

Após a aprovação da Comisión Nacional de Valores 

(CNV) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

o acordo entrou em vigor, no dia 27 de julho, com o 

início da negociação dos contratos futuros do Índice 

Merval. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

SEC adota regras para aprimorar transpa-

rência e supervisão de sistemas de negoci-

ação alternativos (ATS) 

A Securities and Exchange Commission – SEC 

anunciou, em 18 de julho, que votou a adoção de al-

terações no Regulamento de Sistemas de Negocia-

ção Alternativos (ATS) para aumentar a transparên-

cia operacional e a supervisão regulatória de ATS 

que negociam ações listadas em bolsas de valores 

mobiliários norte-americanas. 

Determinados ATS serão obrigados a divulgar infor-

mações públicas detalhadas em um novo Formulário 

denominado ATS-N. Essas informações permitirão 

que participantes do mercado avaliem possíveis con-

flitos de interesse e riscos de vazamento de informa-

ções decorrentes de atividades relacionadas ao ATS 

em Corretoras e Distribuidoras. 

As divulgações também informarão os participantes 

de mercado sobre como o ATS opera, incluindo tipos 

de ordens e dados de mercado usados, tarifas, pro-

cedimentos de prioridade e execução, e quaisquer 

procedimentos para segmentar ordens. 

As alterações também fornecem um processo para 

que a SEC analise o formulário ATS-N e, após notifi-

cação e oportunidade de discussão com o partici-

pante de mercado, declare um formulário impróprio. 

Além disso, todos os ATS deverão ter salvaguardas 

e procedimentos registrados para proteger informa-

ções confidenciais de negociação de investidores. 

ESMA divulga plano para cálculos e publi-

cações do regime de internalização siste-

mática de ordens 

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) publicou, em 12 de julho, detalhes 

do seu plano de ação (no âmbito do MiFID II e MiFIR) 

para os cálculos do internalizador sistemático (SI). 

Neste momento, o plano de ação focará em ações e 

títulos semelhantes, já que o plano voltado a deriva-

tivos e outros instrumentos foi adiado para fevereiro 

de 2019. 

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-136
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-136
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-136
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-136
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications
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A ESMA teve que alterar o seu plano original, vez 

que a completude dos dados para as várias classes 

de ativos não atingiu níveis adequados quando reali-

zadas as análises de integralidade. 

O regime de internalização sistemática de negócios 

exige que empresas de investimento avaliem trimes-

tralmente se são uma SI para um determinado ins-

trumento (ações, títulos, fundos, etc.) ou para uma 

subclasse de instrumentos (derivativos, securitiza-

ções, etc.) com base nos dados dos seis meses an-

teriores.  

Para cada instrumento, a instituição é obrigada a 

comparar as transações que realiza por conta pró-

pria, em relação ao volume total e ao número de tran-

sações executadas na União Europeia. Se exceder 

os limites relativos determinados na legislação, será 

considerada uma SI e terá de cumprir as obrigações 

pertinentes.  

A ESMA decidiu calcular o volume total e o número 

de transações executadas na UE, a fim de ajudar os 

participantes de mercado nesse processo, vez que 

esses dados são essenciais para o funcionamento 

do Regime SI e não estão facilmente disponíveis.  

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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