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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 agosto de 2018.  

Nesse período, destacamos a mudança no regime 

de credenciamento dos administradores de carteira, 

que passará a ser realizada por meio de sistema 

mantido pela Anbima. 

Em linha com a Resolução 4.593, do Conselho Mo-

netário Nacional, a B3 passou a exigir que seus Par-

ticipantes informem o tipo de regime (se registro ou 

depósito) no momento da realização da transação 

em seus sistemas. 

No âmbito internacional, destaque para estudos dos 

reguladores americano e canadense, que visam 

identificar o impacto dos modelos de tarifação e re-

bate no roteamento de ordens. 

Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM 

Regras para distribuição de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio - CRA 

A Comissão de Valores Mobiliários publicou, em 1º 

de agosto, a Instrução nº 600, que regulamenta as 

ofertas públicas de distribuição dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA). 

Entre os dispositivos da nova norma, destacam-se: 

i. A definição dos direitos creditórios que podem 

compor o lastro de uma emissão pública de CRA, 

permitindo, expressamente, a possibilidade de 

emissão de debêntures, desde que fique compro-

vada a vinculação da destinação dos recursos 

captados para o produtor rural; 

ii. A obrigatoriedade de adoção do regime fiduciário 

em toda oferta pública registrada de CRA, com a 

constituição de patrimônio separado;  
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iii. As condições em que os CRA podem ser adquiri-

dos por investidores de varejo, definindo critérios 

adicionais para a proteção desses investidores; e 

iv. Os deveres e vedações dos principais prestado-

res de serviços que atuam na emissão, incluindo 

a própria companhia securitizadora. 

Os CRA foram criados por meio da Lei nº 11.076, de 

30.12.2004 e, diante da ausência de uma regulamen-

tação específica, em 21.11.2008, a CVM emitiu co-

municado com o entendimento de que os comandos 

da Instrução CVM nº 414/04 seriam adequados ao 

CRA. Assim, enquanto não tratasse da matéria em 

norma específica, a CVM aplicaria tais comandos, 

adaptando-os para acomodar as possíveis incompa-

tibilidades entre a regulamentação de CRI e as ca-

racterísticas dos CRA e seus emissores. 

Com o expressivo aumento de volume observado 

nas ofertas públicas de CRA a partir de 2014, a CVM 

começou a debater com o mercado a necessidade 

de norma específica, resultando, então, na publica-

ção da Instrução nº 600/18.  

Alterações nas Instruções nº 476 e 400, que 

tratam de ofertas públicas 

A CVM publicou, em 23 de agosto, a Instrução nº 

601, que promove alterações nas Instruções CVM 

476 e 400, aperfeiçoando o regime vigente para as 

ofertas públicas com esforços restritos e regulamen-

tando a utilização de lote suplementar nessas ofertas 

e também nas ofertas públicas registradas. 

As principais mudanças são: 

i. dispensa da restrição à negociação pelo prazo de 

90 dias (lock up) para títulos de dívida decorrentes 

do exercício do contrato de garantia firme nas 

ofertas com esforços restritos; 

ii. realização de aprimoramentos pontuais no regime 

da oferta pública de valores mobiliários com es-

forços restritos, como: (i) fixação de prazo máximo 

para oferta; (ii) alterações no rol de deveres do in-

termediário líder; (iii) revisão das informações a 

serem prestadas por emissores não registrados; 

e (iv) proibição de troca das características essen-

ciais da oferta após o seu início; e 

iii. introdução de previsão de lote suplementar (green 

shoe) nas ofertas públicas com esforços restritos, 

vinculando-o à prestação do serviço de estabiliza-

ção de preços. 

Na nota publicada em seu site, a CVM informou que 

recebeu comentários com o intuito de aprimorar ou-

tros aspectos do regime da oferta pública com esfor-

ços restritos. De acordo com a autarquia, eles serão 

analisados no âmbito do estudo que vem sendo rea-

lizado para avaliar o arcabouço regulatório vigente 

sobre ofertas públicas de distribuição de valores mo-

biliários. 

Mudança no regime de credenciamento de 

administradores de carteira 

A CVM publicou, em 28 de agosto, o Ofício Circular 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180823-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180823-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180828-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180828-1.html
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CVM SIN nº 9/2018, que promoveu alterações no re-

gime de credenciamento de administradores de car-

teira. 

A partir de 03.09.2018, o pedido de autorização e en-

vio dos documentos necessários para o exercício da 

atividade de administração de carteiras de valores 

mobiliários passou a ser realizado por meio do Sis-

tema de Supervisão de Mercados (SSM) da Associ-

ação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-

ceiros de Capitais - Anbima. 

As mudanças são resultado do acordo de coopera-

ção técnica celebrado entre a CVM e a Anbima.  

Banco Central do Brasil - BC 

Política de Segurança Cibernética para Ins-

tituições de Pagamento 

Em 16 de agosto o Banco Central do Brasil publicou 

a Circular nº 3.909, que dispõe sobre a política de 

segurança cibernética e sobre os requisitos para a 

contratação de serviços de processamento e arma-

zenamento de dados e de computação em nuvem a 

serem observados pelas instituições de pagamento 

autorizadas a funcionar pelo BC. A norma passou a 

vigorar em 01.09.2018. 

Em abril, o BC já havia divulgado a Resolução 4.658, 

que trata da política de segurança cibernética das 

instituições financeiras e demais instituições autori-

zadas a funcionar pelo BC. 

As normas estão em linha com a Lei de Proteção de 

Dados Pessoais (Lei 13.709/18) e com o crescente 

número de transações comerciais por meio digital. 

As diretrizes a serem estabelecidas pelas instituições 

de pagamento devem levar em consideração o porte, 

o perfil de risco e o modelo de negócio adotado pela 

instituição. Isso porque empresas que lidam com um 

alto volume de pagamentos online deverão adotar 

medidas estratégicas particulares, voltadas para o 

tipo de atividade desenvolvido pela instituição. 

Os serviços de armazenamento de dados em nuvem 

(cloud) também foram objeto da norma, que impôs 

às instituições de pagamento, responsabilidade por 

eventuais falhas de segurança e de confiabilidade do 

serviço, bem como a obrigatoriedade de o Banco 

Central ser previamente comunicado sobre a contra-

tação. 

B3 

Indicação do tipo de regime (“registro” ou 

“depósito”) no estoque de ativos financei-

ros 

Em 3 de agosto a B3 divulgou Ofício Circular aler-

tando o mercado a respeito da importância de todos 

os Participantes do segmento Cetip UTVM realiza-

rem a indicação do tipo de regime dos ativos regis-

trados ou depositados na Central Depositária da B3. 

No referido Ofício Circular, a B3 reforçou que, a partir 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=3909&tipo=Circular&data=16/8/2018
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=3909&tipo=Circular&data=16/8/2018
http://www.b3.com.br/data/files/BB/C4/90/8A/90205610BE423F46AC094EA8/OC%20038-2018-VOP%20Resolucao%204.593%20Validacao%20da%20Marcacao%20do%20Tipo%20de%20Regime%20-%20Registro%20e%20Dep..pdf
http://www.b3.com.br/data/files/BB/C4/90/8A/90205610BE423F46AC094EA8/OC%20038-2018-VOP%20Resolucao%204.593%20Validacao%20da%20Marcacao%20do%20Tipo%20de%20Regime%20-%20Registro%20e%20Dep..pdf
http://www.b3.com.br/data/files/BB/C4/90/8A/90205610BE423F46AC094EA8/OC%20038-2018-VOP%20Resolucao%204.593%20Validacao%20da%20Marcacao%20do%20Tipo%20de%20Regime%20-%20Registro%20e%20Dep..pdf
http://www.b3.com.br/data/files/BB/C4/90/8A/90205610BE423F46AC094EA8/OC%20038-2018-VOP%20Resolucao%204.593%20Validacao%20da%20Marcacao%20do%20Tipo%20de%20Regime%20-%20Registro%20e%20Dep..pdf
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de 20.08.2018 o preenchimento da informação do 

tipo de regime passou a ser obrigatório no lança-

mento da operação e que o não preenchimento 

desse campo implicará na rejeição da operação. 

O Ofício Circular está em linha com o disposto na 

Resolução 4.593, do Conselho Monetário Nacional, 

que dispõe sobre o registro e o depósito centralizado 

de ativos financeiros e valores mobiliários por parte 

de instituições financeiras e demais instituições au-

torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

bem como sobre a prestação de serviços de custódia 

de ativos financeiros. 

Também a partir de 20 de agosto, a constituição de 

ônus e gravames de ativos financeiros da Unidade 

de Títulos e Valores Mobiliários que estejam deposi-

tados na B3 passou a ser realizada na própria B3. 

A constituição de gravames no Depositário Central 

beneficia as instituições financeiras já que simplifica 

o processo. Além disso, traz agilidade, robustez e se-

gurança jurídica para os gravames, que podem ser 

oferecidos como garantia em transações de crédito. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

Estudos para identificar os impactos das 

taxas de negociação e dos rebates no rote-

amento e execução de ordens 

O regulador do mercado de valores mobiliários cana-

dense (CSA - Canadian Securities Administrators) di-

vulgou que irá conduzir estudo sobre os impactos 

das taxas de negociação e de rebates no roteamento 

e execução de ordens. No dia 1º de agosto divulgou 

os nomes dos pesquisadores que conduzirão o es-

tudo. 

O tema está no radar de diversos reguladores glo-

bais. 

Em junho de 2017, a IOSCO lançou relatório sobre 

mecanismos utilizados por intermediários para atrair 

o roteamento e execução de ordens. 

De acordo com o relatório da IOSCO, esses incenti-

vos podem incluir descontos ou rebates destinados a 

direcionar o fluxo de ordens para uma determinada 

plataforma ou canalizar pagamentos de um interme-

diário para outro para receber o fluxo das ordens. 

Entre as preocupações externalizadas pela IOSCO 

estavam questões envolvendo conflitos de interes-

ses e best execution (responsabilidade do intermedi-

ário possibilitar a melhor execução possível da or-

dem de compra ou venda de seu cliente). 

https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1729
https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1729
https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1729
https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1729
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD564.pdf
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Em março deste ano, a Securities and Exchange 

Commission - SEC, regulador do mercado ameri-

cano, publicou proposta de regra sobre os mecanis-

mos de tarifação e rebates utilizados nos ambientes 

de negociação. 

A proposta da SEC inclui uma fase de testes de dois 

anos em que serão formados três grupos (com dife-

rentes modelos de tarifação e rebates) e mais um 

grupo de controle. Dessa forma, será possível verifi-

car estatisticamente o impacto dos modelos de tari-

fação e rebates na qualidade do mercado. 

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.sec.gov/rules/proposed/2018/34-82873.pdf
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

