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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 dezembro de 2018.  

Nesse período, destacamos a divulgação de ofício 

circular pela CVM, que tem como objetivo esclarecer 

itens referentes às atividades dos agentes autôno-

mos de investimentos, como a prestação de escla-

recimentos sobre os produtos distribuídos e diver-

sos aspectos relacionados aos procedimentos de 

credenciamento. 

Destacamos, também, que a CVM e o Conselho de 

Supervisão da BSM aprovaram a alteração do Re-

gulamento do Mecanismo de Ressarcimento de Pre-

juízos para refletir as mudanças decorrentes da im-

plementação do sistema MRP Digital, possibilitando 

a tramitação do processo de MRP por meio eletrô-

nico. 

Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM 

Orientações para agentes autônomos de 

investimentos 

A Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários (SMI) da Comissão de Valores Mobi-

liários (CVM) divulgou, em 17 de dezembro, o Ofício 

Circular SMI 4/2018, que orienta os agentes autôno-

mos de investimentos (AAIs) e as instituições que os 

contratam sobre a melhor forma de atender aos re-

quisitos da Instrução CVM 497. 

O documento tem como objetivo esclarecer itens re-

ferentes às atividades dos AAIs, previstas na ICVM 

497, como a prestação de esclarecimentos sobre os 

produtos distribuídos e diversos aspectos relaciona-

dos aos procedimentos de credenciamento. Outros 

pontos também são ressaltados: 

• Impossibilidade de atuação simultânea como 

agente autônomo e analista, consultor ou gestor; 
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• Participação em Grupos econômicos ou hol-

dings; 

• Limitação na contratação de serviços; 

• Intermediários Contratantes devem fiscalizar 

AAIs. 

O site da CVM disponibiliza página com orientações 

sobre agentes autônomos de investimentos. O ofício 

circular foi elaborado a partir de consultas recebidas 

pela SMI e de situações percebidas em processos 

investigativos.  

B3 

Nova Versão do Manual de Procedimentos 

Operacionais da Câmara BM&FBOVESPA 

A B3 informou que, em 10 de dezembro, entrou em 

vigor nova versão do Manual de Procedimentos Ope-

racionais da Câmara de Compensação e Liquidação 

da BM&FBOVESPA (Câmara BM&FBOVESPA), 

contendo alterações, dentre outras, relacionadas 

com o lançamento do Contrato Futuro de Ações e de 

Units e da respectiva operação estruturada de rola-

gem, disponíveis para negociação a partir deste dia, 

conforme Ofício Circular 076/2018-PRE. 

A versão atualizada do documento estará disponível 

em www.b3.com.br, Regulação, Regulamentos e 

manuais, Compensação, liquidação e gerencia-

mento de riscos, Acessar documentos, Clearing 

BM&FBOVESPA. 

Lançamento de Novos Produtos na B3 

A B3 anunciou, em 4 de dezembro, o lançamento de 

novos produtos ao mercado ainda para o mês de de-

zembro: Futuro de Moedas, Opções de Futuro sobre 

DI + VTF (Volatilidade de Taxa de Juro Forward), Fu-

turo de Ações, Futuro de Micro S&P 500 e Minicon-

trato de Opções de Dólar. 

Os derivativos, que ficaram disponíveis para negoci-

ação a partir do dia 10 de dezembro, fazem parte do 

conjunto de lançamentos que a B3 colocará no mer-

cado até o final de 2019. 

Os produtos lançados nesta ocasião chegam para 

ampliar ainda mais a prateleira de produtos da B3 e 

adequá-la às necessidades de seus clientes. São 

contratos que buscam viabilizar novas estratégias, 

atrair mais investidores e desenvolver o mercado de 

capitais.  

BSM 

Roteiro de Testes da Auditoria Operacional 

2019 

A BSM divulgou, em 20 de dezembro, o seu Roteiro 

de Testes da Auditoria Operacional, referentemente 

ao Plano de Trabalho de 2019, com as principais al-

terações decorrentes de novos requisitos ou de no-

vas abordagens.  

http://www.b3.com.br/data/files/18/46/2D/28/85A87610F157B776AC094EA8/OC%20046-2018-VOP%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20MPO%20da%20C%C3%A2mara%20BMFBOVESPA%20-%2020181207%20R.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/18/46/2D/28/85A87610F157B776AC094EA8/OC%20046-2018-VOP%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20MPO%20da%20C%C3%A2mara%20BMFBOVESPA%20-%2020181207%20R.pdf
http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/produtos.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/produtos.htm
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/2018-12-21-roteiro-testes-auditoria
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/2018-12-21-roteiro-testes-auditoria
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O objetivo é possibilitar aos Participantes de Negoci-

ação a aplicação da mesma abordagem utilizada 

pela auditoria da BSM na avaliação dos seus proces-

sos e do seu ambiente de controles internos, de 

modo a promover transparência, compartilhar conhe-

cimento e cooperar com o cumprimento das normas 

pelo mercado. 

De forma detalhada, o roteiro de testes de auditoria 

descreve: 

a) O período-base de avaliação da auditoria opera-

cional, de acordo com a data da auditoria em 

campo comunicada ao Participante. 

b) Os procedimentos e os critérios de avaliação 

adotados na auditoria operacional. 

c) As solicitações e as expectativas da auditoria 

quanto ao recebimento das informações solicita-

das ao Participante (prazo, forma e conteúdo). 

d) Os requisitos mínimos a serem observados 

quanto ao cumprimento das normas relaciona-

das a cada um dos processos de negócios e de 

tecnologia da informação avaliados na auditoria 

operacional. 

O roteiro de testes de auditoria foi elaborado com 

base nos principais modelos operacionais e situa-

ções identificadas nas auditorias realizadas pela 

BSM.  

Além disso, detalha o formato das solicitações que 

serão efetuadas para execução dos testes de audi-

toria, inclusive o layout dos arquivos, o que permite o 

planejamento do Participante para geração e entrega 

do material solicitado.  

O Roteiro de Testes será atualizado à medida que 

houver alteração de normas ou entrada de novas 

normas em vigor.  

Alterações no Regulamento do Mecanismo 

de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) para 

implementação do sistema MRP Digital 

A B3 informou, em 17 de dezembro, que a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho de Su-

pervisão da BSM Supervisão de Mercados (BSM) 

aprovaram a alteração do Regulamento do Meca-

nismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), com o 

objetivo de refletir mudanças decorrentes da imple-

mentação do sistema MRP Digital (MRP Digital), o 

qual possibilita a tramitação do processo de MRP por 

meio eletrônico. 

Com o MRP Digital, a apresentação de reclamação 

ao MRP, o acompanhamento e toda a comunicação 

com a BSM no MRP, tanto pelo investidor quanto 

pelo participante da B3, poderão ser realizados de 

forma eletrônica. Isso representa maior praticidade, 

comodidade e redução de custos para os investido-

res e os participantes. 

As mudanças são pontuais e foram previamente sub-

metidas aos participantes do Segmento BM&FBO-

VESPA em audiência restrita, conforme indicado 

abaixo e divulgado no Comunicado Externo 

006/2018-PRE, de 06/07/2018. 

http://www.b3.com.br/data/files/42/C0/28/0F/C7DB7610F157B776AC094EA8/CE%20009-2018%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20Regulamento%20do%20Mecanismo%20de%20Ressarcimento%20de%20Preju%C3%ADzos%20(MRP).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/42/C0/28/0F/C7DB7610F157B776AC094EA8/CE%20009-2018%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20Regulamento%20do%20Mecanismo%20de%20Ressarcimento%20de%20Preju%C3%ADzos%20(MRP).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/42/C0/28/0F/C7DB7610F157B776AC094EA8/CE%20009-2018%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20Regulamento%20do%20Mecanismo%20de%20Ressarcimento%20de%20Preju%C3%ADzos%20(MRP).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/42/C0/28/0F/C7DB7610F157B776AC094EA8/CE%20009-2018%20Altera%C3%A7%C3%B5es%20no%20Regulamento%20do%20Mecanismo%20de%20Ressarcimento%20de%20Preju%C3%ADzos%20(MRP).pdf


 

 

 

BOLETIM NORMATIVO Dezembro de 2018 

4 
 

a) Apresentação da reclamação por meio do MRP 

Digital. 

b) Dispensa da exigência de reclamação com firma 

reconhecida e de autenticação das cópias dos 

documentos apresentados na reclamação. A ve-

rificação das informações será realizada junto 

aos registros da B3 e com base nos documentos 

cadastrais fornecidos pela reclamada. 

c) Todas as comunicações, manifestações, recur-

sos e apresentação de documentos no âmbito do 

MRP passarão a ocorrer de forma eletrônica. As 

intimações e notificações serão encaminhadas 

por e-mail. 

d) A reclamada passará a se manifestar no âmbito 

do MRP por meio do MRP Digital. O participante, 

por intermédio de seu Diretor de Relações com o 

Mercado, deverá indicar e manter atualizado pe-

rante a BSM endereço de e-mail para recebi-

mento de intimações e notificações. 

e) Com o MRP Digital e a comunicação de forma 

eletrônica, a contagem dos prazos será realizada 

a partir do recebimento da comunicação pela 

BSM, no endereço de e-mail indicado pelas par-

tes e cadastrado no sistema do MRP Digital. 

Adicionalmente, a B3 comunicou que a nova versão 

do Regulamento do MRP entrou em vigor em 

18/12/2018. 

 

 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

ESMA publica Relatório Final sobre as Re-

gras de Variação de Cotações (tick sizes) 

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) publicou, em 14 de dezembro, o 

seu relatório final que altera as regras do tamanho 

das variações de cotações de valores mobiliários nos 

mercados europeus (RTS 11). A proposta de altera-

ção ao RTS 11 permitirá às Autoridades Nacionais 

Competentes (ANC) dos locais de negociação da 

União Europeia (UE), onde as ações de países ter-

ceiros são negociadas, decidir sobre um número mé-

dio de transações diárias ajustadas (ADNT), caso a 

caso, a fim de ter em conta a liquidez disponível nas 

plataformas de países terceiros na calibragem dos 

tamanhos das variações das cotações. 

O tamanho mínimo da variação, sob o RTS 11, apli-

cável a ações e recibos de depósito é calibrado para 

o ADNT no mercado mais líquido da UE. Embora 

esta métrica pareça ser um indicador de liquidez ade-

quado para a grande maioria dos instrumentos de ca-

pital próprio, a experiência desde a implementação 

do MiFID II mostra que pode não ser adequada para 

instrumentos em que o local mais líquido está locali-

zado fora da UE. 

Nesses casos, o tamanho da variação obrigatória só 

pode ser calculado com base num pequeno subcon-

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-tick-size-regime
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-tick-size-regime
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junto da negociação global e, como resultado, as pla-

taformas de negociação da UE podem estar sujeitas 

a tamanhos mínimos de variação superiores aos apli-

cáveis em locais fora da UE. Isto pode, inadvertida-

mente, colocar os locais da UE numa posição de des-

vantagem competitiva e pode resultar numa liquidez 

mais reduzida nas plataformas de negociação, o que 

pode ser prejudicial para os interesses dos investido-

res que operam nos mercados europeus. 

A ESMA apresentou o relatório final à Comissão Eu-

ropeia, que dispõe de três meses para decidir se 

aprova as alterações propostas ao RTS 11.  
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