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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 setembro de 2018.  

Nesse período, destacamos o lançamento da audi-

ência pública pela CVM de minuta de alteração da 

ICVM 555 para a inclusão de dispositivos relativos 

aos Fundos Incentivados de Investimento em Infra-

estrutura (FI-Infra), para permitir, entre outras coi-

sas, que investidores não considerados qualificados 

possam realizar aplicações nestes fundos. 

No âmbito internacional, destacamos o parecer da 

ESMA sobre alterações propostas às normas técni-

cas de regulação relativas às obrigações de execu-

ção de transações em plataformas de negociação e 

em internalizadores sistemático de ordens. Essas 

normas devem assegurar a aplicação de tick sizes 

para ações e recibos de depósitos na União Euro-

peia. 

Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM 

Audiência pública para alteração na Instru-

ção CVM 555 

A Comissão de Valores Mobiliários colocou em audi-

ência pública, em 27 de setembro, minuta de Instru-

ção que altera a Instrução CVM 555 para a inclusão 

de dispositivos relativos aos fundos de investimento 

previstos no art. 3º da Lei nº 12.431/11, denominados 

Fundos Incentivados de Investimento em Infraestru-

tura (FI-Infra). 

De acordo com o superintendente de relações com 

investidores institucionais da CVM, a proposta tam-

bém tem por objetivo permitir que investidores não 

considerados qualificados nos termos da regulamen-

tação específica possam realizar aplicações nestes 

fundos.  

A disponibilização de fundos de investimento para 

aplicação nos ativos incentivados relacionados aos 
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projetos de infraestrutura é benéfica, uma vez que as 

pessoas físicas, especialmente os investidores de 

varejo, poderão contar com gestão profissional para 

melhor avaliação dos riscos e retornos associados a 

esses ativos, que são de longo prazo, além de per-

mitir maior diversificação de carteira, essencial para 

a diluição dos riscos do investimento. 

Os fundos destinados a investidores não qualificados 

devem obedecer a condições adicionais, como, por 

exemplo, o investimento em projetos performados, e 

o limite de diversificação mínimo de 20% da carteira 

do fundo por emissor. 

Para a CVM, a negociação das cotas em bolsa por 

investidores de varejo estará sujeita às mesmas con-

dicionantes de acesso existentes no mercado primá-

rio. Cabe aos intermediários a verificação do cumpri-

mento destes requisitos relativamente aos seus cli-

entes.  

Sugestões e comentários devem ser encaminhados 

à Superintendência de Desenvolvimento de Mercado 

(SDM) por email até 26/11/2018.  

Resultado de pesquisa de satisfação com 

investidores 

Para a CVM, a sociedade tem exigido a ampliação 

dos níveis de governança pública e, neste sentido, a 

entidade procura produzir pesquisas, análises e co-

nhecimentos capazes de oferecer subsídios para to-

madas de decisões estratégicas e operacionais. Um 

exemplo é a recente pesquisa realizada pela Supe-

rintendência de Proteção e Orientação aos Investido-

res (SOI) com os usuários que acessaram o Serviço 

de Atendimento ao Cidadão (SAC) em 2017. 

A pesquisa visou identificar o nível de satisfação dos 

usuários com relação aos serviços de atendimento e 

orientação ao investidor ao mesmo tempo em que 

buscou captar a percepção dos investidores em rela-

ção ao cumprimento dos mandatos da Autarquia es-

tabelecidos pela Lei 6.385/76. 

Os resultados apontam tendência de melhora na per-

cepção relacionada diretamente ao ambiente de 

mercado em termos da adequação dos produtos, 

contribuindo para o aumento da confiança do inves-

tidor. Aparentemente o investidor tem melhorado sua 

experiência de uso da página da CVM, renovada em 

2015, e as alterações promovidas no SAC, no 

mesmo ano, produziram impactos relevantes. Outro 

destaque foi a percepção sobre a melhora em termos 

de clareza e adequação das normas. 

Segundo o superintendente da SOI, a pesquisa ali-

nha-se à estratégia de ampliação dos canais de co-

municação para ouvir e compreender as necessida-

des e dar voz às opiniões dos investidores, contribu-

indo, inclusive, com a identificação e avaliação dos 

potenciais riscos as quais a instituição está exposta. 

Além disso, a atividade também cumpre o Decreto 

9.094/17, que estabelece que os órgãos e entidades 

do Poder Executivo Federal deverão aplicar periodi-

camente pesquisa de satisfação junto aos usuários 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180927-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180927-1.html
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de seus serviços. 

A pesquisa, construída a partir de questionário estru-

turado online, foi baseada em uma amostra de cerca 

de 2.900 usuários do SAC, entre 2014 e 2017. Os 

resultados também foram utilizados como subsídios 

à última reunião do Comitê de Gestão de Riscos 

(CGR) da Autarquia. 

Banco Central do Brasil - BC 

BC aumenta a segurança no uso de ativos 

financeiros como garantia 

O Banco Central regulamentou a constituição de 

ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados 

em entidades registradoras. O processo de constitui-

ção de ônus e gravames atribuirá maior certeza à vin-

culação de um determinado ativo financeiro a uma 

outra operação específica, como quando o ativo é 

dado como garantia de uma operação de crédito. A 

medida tem potencial de aumentar a segurança e a 

eficiência no mercado de crédito e, dessa forma, con-

tribuir para aumento no volume de crédito e juros me-

nores. 

A regulamentação, adotada por meio da Circular 

3.912, estabelece os requisitos fundamentais a fim 

de garantir que as registradoras tenham processos 

suficientemente robustos para garantir a existência, 

a autenticidade e a unicidade da vinculação de um 

ativo financeiro a somente uma operação. Dessa 

forma, quem aceitar um ativo financeiro como garan-

tia terá maior certeza da sua existência e de que 

aquele ativo está vinculado à sua operação, redu-

zindo riscos e custos para os participantes do mer-

cado. Assim, a nova regulamentação contribui para 

o aumento da segurança, da confiabilidade e da qua-

lidade na utilização de ativos financeiros como lastro 

em operações de crédito. Com mais segurança e efi-

ciência, o mercado poderá aumentar a oferta de cré-

dito para o tomador final, de forma mais barata. 

A circular entra em vigor na data de sua publicação, 

sendo que as entidades registradoras têm até 30 de 

setembro de 2019 para tornar os comandos operaci-

onais. 

B3 

Alterações no Regulamento e no Manual de 

Procedimentos Operacionais de Negocia-

ção do Segmento BM&FBOVESPA 

Em 3 de setembro, a B3 divulgou um Ofício Circular 

informando que a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) aprovou as novas versões do Regulamento 

de Negociação e do Manual de Procedimentos Ope-

racionais de Negociação da B3, as quais entram em 

vigor em 01/10/2018. 

As novas versões em referência visam unificar, atu-

alizar e aperfeiçoar as regras, os procedimentos ope-

racionais e os critérios técnicos relativos ao ambiente 

de negociação eletrônica dos segmentos BM&F e 

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16563
https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16563
http://www.b3.com.br/data/files/89/A2/B7/6D/7A71661044682166AC094EA8/OC%20048-2018%20PRE%20-%20Alteração%20no%20RN%20e%20MPO_v2_R.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/89/A2/B7/6D/7A71661044682166AC094EA8/OC%20048-2018%20PRE%20-%20Alteração%20no%20RN%20e%20MPO_v2_R.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/89/A2/B7/6D/7A71661044682166AC094EA8/OC%20048-2018%20PRE%20-%20Alteração%20no%20RN%20e%20MPO_v2_R.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/89/A2/B7/6D/7A71661044682166AC094EA8/OC%20048-2018%20PRE%20-%20Alteração%20no%20RN%20e%20MPO_v2_R.pdf
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Bovespa, administrados pela B3. 

Em razão das novas versões do Regulamento e do 

Manual, a partir de 01/10/2018, ficam revogados: (i) 

o Regulamento de Operações – Segmento Bovespa; 

(ii) o Manual de Procedimentos Operacionais – Seg-

mento Bovespa; (iii) o Regulamento de Operações 

do Mercado de Balcão Organizado – Segmento Bo-

vespa; (iv) o Manual de Procedimentos Operacionais 

do Mercado de Balcão Organizado – Renda Variável; 

(v) o Regulamento de Operações – Segmento BM&F 

– Sistemas de Negociação de Derivativos: Pregões 

de Viva Voz e Eletrônico; e (vi) o Regulamento para 

Credenciamento do Formador de Mercado nos Mer-

cados Administrados pela BM&FBOVESPA (Ofício 

Circular 004/2012-DN, de 15/03/2012). 

Ficam também revogados todos os Ofícios Circula-

res e Comunicados Externos publicados anterior-

mente que tenham divulgado regras e disposições 

consolidadas pelo Regulamento e pelo Manual ou 

que sejam com eles conflitantes. 

Adicionalmente, foi comunicado que as novas ver-

sões do Regulamento de Negociação e do Manual 

de Procedimentos de Negociação estão disponíveis 

em www.b3.com.br, Regulação, Estrutura normativa, 

Regulamentos e manuais, Negociação, Segmento 

BM&FBOVESPA. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

ESMA propõe limitar variação de cotações 

(tick sizes) dos internalizadores sistemáti-

cos de ordens 

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) publicou, em 21 de setembro, um 

parecer sobre as alterações propostas às normas 

técnicas de regulação relativas a requisitos de trans-

parência aplicáveis a plataformas de negociação e 

empresas de investimento no que se refere a ações, 

certificados de depósito, fundos negociados em 

bolsa, certificados e outros instrumentos financeiros 

similares sobre obrigações de execução de transa-

ções numa plataforma de negociação ou em um in-

ternalizador sistemático de ordens (SI). 

Após uma consulta pública, a ESMA apresentou uma 

proposta de alteração das normas à Comissão Euro-

peia propondo especificar o conceito de preços que 

reflitam as condições de mercado prevalecentes e 

clarificar que as cotações dos SI devem refletir ape-

nas as condições prevalecentes de mercado onde 

essas cotações reflitam os níveis mínimos de preços 

aplicáveis no local do negócio. 

Com a aprovação da Comissão Europeia, a ESMA 

considera que as alterações assegurarão a aplicação 

do tamanho das variações de cotações (tick sizes) 

dos SI para a maioria dos instrumentos financeiros 

http://www.b3.com.br/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-limit-application-tick-sizes-systematic-internalisers-quotes-shares
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-limit-application-tick-sizes-systematic-internalisers-quotes-shares
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-limit-application-tick-sizes-systematic-internalisers-quotes-shares
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-limit-application-tick-sizes-systematic-internalisers-quotes-shares
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em tempo hábil e, com isso, concordou em limitar a 

aplicação de tick sizes para ações e recibos de de-

pósitos. 
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