
  

 

BOLETIM NORMATIVO 

Número 136 – Janeiro de 2019 

1 
 

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 janeiro de 2019.  

Nesse período, destacamos a consulta pública di-

vulgada pelo Banco Central de proposta de aprimo-

ramento da regulação sobre a política, os procedi-

mentos e os controles internos na prevenção contra 

a utilização do sistema financeiro para a prática dos 

crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento 

do terrorismo. 

Houve também a divulgação do Boletim de Mercado 

da CVM que destaca o crescimento, em 2018, do 

número de participantes regulados pela Autarquia e 

consolida os dados do ano referentes aos mercados 

sob sua regulação.  

Banco Central 

BC submete à consulta pública proposta 

de aprimoramento da regulação de preven-

ção à lavagem de dinheiro 

Para aumentar a eficiência e a aplicação de inteligên-

cia nas ações de prevenção à lavagem de dinheiro e 

de combate ao terrorismo, o Banco Central do Brasil 

colocou em consulta pública, por 60 dias, à partir de 

17 de janeiro, proposta de aprimoramento da regula-

ção sobre a política, os procedimentos e os controles 

internos adotados pelas instituições reguladas na 

prevenção contra a utilização do sistema financeiro 

para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e 

de financiamento do terrorismo.  

Os ajustes visam a aperfeiçoar o modelo de aborda-

gem interna de risco das instituições, alinhando a re-

gulação brasileira às mais recentes recomendações 

do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), 

organização intergovernamental criada para desen-

volver e promover políticas nacionais e internacio-

nais de combate à lavagem de dinheiro e ao financi-

amento do terrorismo. 
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Com a avaliação mais adequada do risco de lavagem 

de dinheiro em suas atividades, as instituições pode-

rão implementar controles mais rigorosos para as si-

tuações de maior risco. 

A proposta passa a exigir que as instituições adotem 

procedimentos compatíveis com o grau de exposição 

ao risco de lavagem de dinheiro, especialmente con-

siderando o perfil dos clientes, dos produtos, dos fun-

cionários, dos parceiros e dos prestadores de servi-

ços terceirizados, que deverão ser classificados em 

categorias de risco. 

Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM 

Número de regulados pela CVM cresce 

4,2% em 2018 

O número de participantes regulados pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) atingiu a marca de 

50.411 entidades em 2018, representando alta de 

4,2% em relação ao final do ano anterior. A informa-

ção é destaque do Boletim de Mercado da Autarquia, 

publicado no dia 31 de janeiro, que consolida os da-

dos de 2018 referentes aos mercados sob regulação 

da CVM. 

Segundo o chefe da Assessoria de Análise Econô-

mica e Gestão de Riscos (ASA) da CVM, o cresci-

mento de fundos de investimentos durante o período, 

hoje em mais de 17 mil, colaborou para esse au-

mento significativo. A indústria de fundos do Brasil é 

a maior do mundo em quantidade. É importante res-

saltar ainda o crescimento de agentes autônomos re-

gistrados, 17% a mais do que no fechamento de 

2017. O estoque total de valores mobiliários sob re-

gulação da CVM finalizou o ano estimado em R$ 18,9 

trilhões. 

O ano de 2018 se revelou como pico para alguns in-

dicadores de negociação em mercado secundário. 

Ativos de renda variável, como ações, derivativos e 

fundos imobiliários, demonstraram crescimento rele-

vante em suas correspondentes métricas. Vale des-

tacar, conforme Boletim de fundos imobiliários divul-

gado pela B3, o crescimento expressivo no número 

de investidores desse segmento do mercado. Essa 

indústria já supera os 200 mil investidores, o maior 

da série histórica.  

Em relação às emissões de valores mobiliários, des-

taca-se o aumento de 78% no volume de emissões 

de debêntures, em relação a 2017.  
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http://www.bsm-autorregulacao.com.br 
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