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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo encontram-se as 

principais discussões, as decisões e os normativos 

emitidos pelas entidades reguladoras e autorregula-

doras brasileiras e internacionais durante o mês de 

fevereiro de 2019.  

Nesse período, destacamos a divulgação do Plano 

Bienal de Supervisão Baseada em Risco (SBR) para 

o período 2019-2020 da CVM. Nesse novo plano foi 

dada maior ênfase na promoção do alinhamento en-

tre planejamento e execução das ações de supervi-

são priorizadas pela Autarquia. 

Além disso, a CVM também a divulgou sua Agenda 

Regulatória para 2019 com os temas priorizados 

para o trabalho de normatização ao longo do ano.  

Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM  

Plano Bienal de Supervisão Baseada em 

Risco 2019-2020 

A CVM divulgou, em 1º de fevereiro, o Plano Bienal 

de Supervisão Baseada em Risco (SBR) para o pe-

ríodo 2019-2020. 

O Plano Bienal de 2019-2020 foi o primeiro desen-

volvido com base na Deliberação CVM 757, em que 

o Colegiado definiu procedimentos focados em me-

lhores práticas de gestão de risco.  

Segundo a Superintendência de Planejamento da 

autarquia, o documento representa o início de uma 

nova fase no SBR, direcionado para a melhoria 

quantitativa e qualitativa dos resultados a serem al-

cançados pela CVM, por meio da inovação em pro-

cessos, técnicas e ferramentas de gestão de risco. 

No novo plano foi dada maior ênfase na promoção 

do alinhamento entre planejamento e execução das 

ações de supervisão priorizadas. 
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Ressalta-se que cada ação de supervisão passa a 

ter metas próprias, de forma a aprimorar o acompa-

nhamento e o reporte dos resultados alcançados no 

biênio 2019-2020. 

Relatório de avaliação do Plano de Super-

visão Baseada em Risco – 1º semestre de 

2018 

A CVM publicou, em 1º de fevereiro, o Relatório Se-

mestral de avaliação do Plano de Supervisão Base-

ada em Risco referente ao primeiro semestre de 

2018. O Relatório destaca a atuação da BSM no 

combate às práticas de layering e spoofing, inclusive 

por meio do compartilhamento de alertas com os 

Participantes do mercado. 

Destacou, também, a atuação da BSM no combate à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terro-

rismo (PLDFT), inclusive os resultados apontados 

nas auditorias da BSM que indicam que cercas de 

86% dos Participantes não monitoram ou monitoram 

apenas parcialmente as situações previstas nos inci-

sos II  (ganhos e perdas entre as mesmas partes), III 

(oscilação significativa no volume e/ou frequência de 

negócios), VI (mudança repentina e injustificada nas 

operações) e VII (perda ou ganho sem fundamento 

econômico) da Instrução CVM 301. Nesse sentido, 

merece destaque o compartilhamento dos alertas da 

BSM com os Participantes da B3 relativos aos inci-

sos II e VII. 

Salientou, ainda, a atuação da BSM na supervisão 

do mercado de balcão, inclusive por meio de audito-

ria contínua. 

Agenda Regulatória 2019  

A CVM divulgou, em 4 de fevereiro, os temas priori-

zados para o trabalho de normatização de 2019. Esta 

é a primeira vez que a Autarquia divulga suas priori-

dades regulatórias e a iniciativa tem por objetivo 

compartilhar as principais pautas programadas para 

o ano de modo a permitir um melhor acompanha-

mento pelo público do trabalho desenvolvido pela 

CVM e alinhar expectativas com os agentes de mer-

cado interessados nas discussões. 

A edição de Instrução envolvendo alterações nos 

procedimentos de processos sancionadores (PAS) e 

a audiência pública para revisar a estrutura regulató-

ria de ofertas públicas integram a lista. 

A Superintendência de Desenvolvimento de Mercado 

(SDM) destaca que os assuntos apontados na 

agenda também têm a finalidade de incentivar deter-

minados setores, como exemplo o da norma para 

Fundos de Infraestrutura (FI-Infra), que será resul-

tado da Audiência Pública SDM 04/18. A CVM tam-

bém pretende estimular o desenvolvimento do mer-

cado de dívida corporativa, colocando em discussão 

uma variedade de propostas com impacto nesse 

mercado. 

Em 2019, a Autarquia também pretende realizar con-

sulta ao mercado sobre a atividade de agentes autô-

nomos de investimento previamente à elaboração de 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Relatorio_semestral_janeirojunho_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Relatorio_semestral_janeirojunho_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Relatorio_semestral_janeirojunho_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190204-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190204-1.html
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eventual proposta de alteração normativa. Paralela-

mente, a Assessoria de Análise Econômica e Gestão 

de Riscos (ASA) fará estudo no qual abordará a con-

veniência e oportunidade da manutenção da exclusi-

vidade desses regulados, que, hoje, são ligados a 

apenas uma corretora. 

Faz parte, ainda, da Agenda Regulatória 2019 da 

CVM uma Audiência Pública referente à Instrução 

CVM 461 que engloba os temas de Autorregulador 

Único e de Procedimentos de Registro. 

Relatório de atividade sancionadora  

A CVM publicou, em 27 de fevereiro, o Relatório de 

Atividade Sancionadora relativo ao ano de 2018. O 

documento faz parte da atuação estratégica da CVM, 

redefinida pelo planejamento realizado em 2013, que 

contém as metas da CVM para o futuro, seus objeti-

vos estratégicos e prioridades até 2023. 

Segundo Marcelo Barbosa, Presidente da CVM, a di-

vulgação do relatório tem o intuito de informar ao pú-

blico como ocorre a atuação sancionadora da Autar-

quia, auxiliando na compreensão do trabalho reali-

zado e trazendo dados que revelam a dinâmica de 

atuação, o detalhamento dos serviços prestados, 

bem como a crescente otimização de tempo e pes-

soal que vem sendo realizada na autarquia. 

Em 2018, o Colegiado da Autarquia realizou 93 jul-

gamentos de processos sancionadores de rito ordi-

nário e 16 de rito simplificado, totalizando 109 pro-

cessos sancionadores julgados no ano, número re-

corde na instituição. Como resultado, dentre outras 

conclusões, 249 acusados foram multados, 31 ad-

vertidos e 9 inabilitados. O valor total aplicado aos 

acusados penalizados por meio de multa foi de R$ 

350,3 milhões de reais. 

No mesmo ano, foram iniciados 105 procedimentos 

administrativos investigativos ou sancionadores, 

sendo 13 inquéritos administrativos, 87 termos de 

acusação de rito ordinário e 5 termos de acusação 

de rito simplificado. 

As áreas técnicas da CVM que realizam procedimen-

tos de supervisão emitiram 357 ofícios de alerta. 

Houve, ainda, o encaminhamento de 47 ofícios aos 

Ministérios Públicos nos Estados e 83 ofícios ao Mi-

nistério Público Federal. Tais documentos envolviam 

informações relativas a indícios de crime identifica-

dos tanto em procedimentos administrativos sancio-

nadores como no curso da atuação geral da Autar-

quia.  

BSM 

Workshop sobre compartilhamento de 

alertas de OMC em leilão e ambiente de 

troca de arquivos entre a BSM e os Partici-

pantes 

A BSM Supervisão de Mercados realizou, em 15 de 

fevereiro, o “Workshop sobre compartilhamento de 

alertas de OMC em leilão e ambiente para troca de 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190227-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190227-2.html
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Workshop-OMCLeilao
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Workshop-OMCLeilao
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Workshop-OMCLeilao
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Workshop-OMCLeilao
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arquivos entre a BSM e os Participantes”. Quase 250 

pessoas de 55 diferentes instituições acompanharam 

o evento, entre as que estiveram presentes ao trei-

namento e as que assistiram via streaming. 

O Superintendente de Acompanhamento de Merca-

dos da BSM, Julio Cuter, destacou a importância dos 

leilões para a adequada formação de preço dos ati-

vos. Por isso, a especial preocupação em garantir 

que as ofertas que estejam participando da formação 

do preço teórico do ativo durante os leilões sejam 

preservadas. 

No workshop, a equipe da BSM apresentou o novo 

ambiente para compartilhamento de arquivos com o 

mercado. A MFT (Managed File Transfer), vem 

sendo utilizada no âmbito das auditorias operacio-

nais desde agosto do ano passado e, agora, passará 

a ser utilizada, também, para as demais atividades 

que impliquem na troca de documentos e arquivos 

entre a BSM e os Participantes. A nova ferramenta 

propiciará maior agilidade na troca de informações e 

redução de custos para a BSM e para o mercado, 

além de contribuir para a sustentabilidade do pla-

neta. 

Plataforma para troca de documentos e ar-

quivos entre a BSM e os Participantes 

A BSM emitiu comunicado informando que passa a 

utilizar, a partir de 18/02/2019, o sistema Managed 

File Transfer ("MFT") para transferência de arquivos 

entre a BSM e os participantes da B3. 

O objetivo é proporcionar agilidade, comodidade e 

redução de custos na troca de documentos e manter 

o elevado padrão de segurança no trânsito das infor-

mações entre as partes. 

Foram enviadas cartas a todos os Diretores de Rela-

ção com o Mercado ("DRM") dos Participantes a res-

peito desse assunto. As funcionalidades e os proce-

dimentos de utilização do sistema foram abordados 

no "Workshop sobre Compartilhamento de Alertas de 

OMC em Leilão e Ambiente para Troca de Arquivos 

entre a BSM e os Participantes”. 

Redução dos percentuais máximos de au-

sência de ordem para não adoção de me-

dida sancionadora pela BSM 

Em 15 de fevereiro, a BSM divulgou Comunicado Ex-

terno que estabelece os percentuais máximos de au-

sência de ordem para não adoção de medida sanci-

onadora nos Planos de Trabalhos de 2019 e 2020 

nas auditorias operacionais dos Participantes de Ne-

gociação (PN) e dos Participantes de Negociação 

Plenos (PNP) do segmento BM&FBOVESPA.  

Os novos percentuais, estabelecidos de acordo com 

recomendação da Comissão de Valores Mobiliários, 

são de 6% para o Plano de Trabalho de 2019 e 5% 

para o Plano de Trabalho de 2020. 

Qualquer extrapolação do percentual de ausência de 

ordem acima de 6% (para 2019) e 5% (para 2020) 

http://www.b3.com.br/data/files/37/D2/DF/0D/6B9C861094110C86AC094EA8/CE%20001-2019%20%20Sistema%20de%20Transfer%C3%AAncia%20Segura%20de%20Arquivos%20-%20Managed%20File%20Transfer%20-%20MFT.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/37/D2/DF/0D/6B9C861094110C86AC094EA8/CE%20001-2019%20%20Sistema%20de%20Transfer%C3%AAncia%20Segura%20de%20Arquivos%20-%20Managed%20File%20Transfer%20-%20MFT.pdf
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Plano-de-trabalho-2019-2020-BSM
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Plano-de-trabalho-2019-2020-BSM
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Plano-de-trabalho-2019-2020-BSM
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/Noticias/Plano-de-trabalho-2019-2020-BSM
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sujeitará o Participante à medida sancionadora. O re-

sultado abaixo do percentual máximo não implica au-

sência de apontamentos no relatório de auditoria. As-

sim, todas as não-conformidades relativas à ausên-

cia de ordem constarão do relatório de auditoria ope-

racional enviado ao Participante, que, em sua res-

posta, deverá apresentar plano de ação à BSM para 

regularização da não-conformidade. 
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