
  

 

BOLETIM NORMATIVO 

Número 140 – Maio de 2019 

1 
 

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 

maio de 2019.  

Nesse período, destacamos a publicação, pela CVM, 

do Relatório de Atividade Sancionadora referente ao 

1º trimestre de 2019, com informações sobre a atua-

ção da autarquia e os resultados da atividade no pe-

ríodo. 

No âmbito internacional, destacamos o lançamento, 

pela FINRA (autorregulador do mercado de ações 

norte-americano), de iniciativa para integrar e simpli-

ficar as interações digitais com os participantes de 

mercado por meio de uma nova plataforma digital.  

Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM  

Relatório de atividade sancionadora 

A Comissão de Valores Mobiliários publicou, em 30 

de maio, o Relatório de Atividade Sancionadora rela-

tivo ao primeiro trimestre de 2019, que consolida as 

informações sobre a atuação da Autarquia e apre-

senta os resultados da atividade para o público em 

geral. 

Este documento está inserido no âmbito da atuação 

estratégica da CVM, redefinida pelo planejamento re-

alizado em 2013, o qual contém as metas, objetivos 

estratégicos e prioridades da Autarquia até 2023. 

No 1º trimestre de 2019, a CVM emitiu 8 Stop Orders. 

Por meio desta ação, a Autarquia proíbe, sob comi-

nação de multa diária, a prática de atos prejudiciais 

ao regular funcionamento do mercado, como os rela-

cionados à inadequada divulgação de informações 

ao público investidor ou à atuação profissional irre-

gular no mercado. 
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Com relação aos ofícios de alerta, instrumento de cu-

nho, preponderantemente, educativo, e que visa a se 

notificar sobre desvio observado e, se for o caso, de-

terminar prazo para a correção do problema sem a 

abertura de procedimento sancionador, as áreas téc-

nicas da CVM realizaram 90 emissões.  

Foram iniciados 20 procedimentos administrativos in-

vestigativos, sendo três inquéritos administrativos e 

17 termos de acusação de rito ordinário. No mesmo 

período, as áreas técnicas concluíram 29 processos 

administrativos (inquéritos ou Termos de Acusação) 

que resultaram em algum tipo de acusação. Tais pro-

cessos passaram ao status de Processos Adminis-

trativos Sancionadores (PAS) e serão apreciados 

pelo Colegiado da Autarquia por meio de Julgamen-

tos e/ou Termos de Compromissos.  

No mesmo período, o Colegiado apreciou propostas 

de Termos de Compromisso referentes a 17 proces-

sos, envolvendo 57 proponentes. Destas propostas, 

foram aprovados TCs relacionados a 13 processos, 

envolvendo 47 proponentes, totalizando R$ 14,11 

milhões. 

O Colegiado da CVM também foi responsável pela 

realização de 16 julgamentos de processos de rito 

ordinário e 2 processos de rito simplificado, totali-

zando 18 processos sancionadores julgados até 

março. Como resultado desses julgamentos, dentre 

outras conclusões, 32 acusados foram multados, 7 

advertidos, 4 inabilitados e 15 absolvidos. O valor to-

tal aplicado aos acusados penalizados por meio de 

multa foi R$ 183,3 milhões.  

Ao final de março, o estoque de processos a serem 

julgados pelo Colegiado (tendo diretor relator defi-

nido) somava 161 processos administrativos sancio-

nadores (PAS). 

Foram encaminhados 21 ofícios aos Ministérios Pú-

blicos nos Estados e 29 ofícios ao Ministério Público 

Federal. Tais documentos envolviam informações re-

lativas a indícios de crime identificados tanto em pro-

cedimentos administrativos sancionadores como no 

curso da atuação geral da Autarquia. 

Proposta de alteração na Instrução 592, 

que trata da atividade de consultoria de va-

lores mobiliários  

A  CVM colocou em audiência pública, em 7 de maio, 

minuta de norma que altera a Instrução CVM 592, 

que trata da atividade de consultoria de valores mo-

biliários, prevendo o reconhecimento, pela Autarquia, 

de consultores de valores mobiliários, pessoas natu-

rais ou jurídicas, não domiciliados no Brasil. 

A flexibilização da exigência de sede e domicílio no 

Brasil para o caso de consultores de valores mobiliá-

rios permite ampliar a oferta de serviços de consulto-

ria, eliminando barreira à entrada de novos partici-

pantes, sem comprometer a higidez do mercado bra-

sileiro. Tal atividade exige nível de especialização 

que dificilmente seria atendido dentro das fronteiras 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190507-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190507-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190507-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190507-1.html
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de um país, tendo em vista a multiplicidade de valo-

res mobiliários fora do país e um cenário de investi-

mentos no exterior cada vez mais rotineiros. 

Segundo o Superintendente de Relações com Inves-

tidores Institucionais da CVM, Daniel Maeda, a pro-

posta tem origem nos entendimentos mantidos pela 

CVM junto à Organização para a Cooperação e De-

senvolvimento Econômico (OCDE) no âmbito do pro-

cesso de adesão do Brasil aos Códigos de Liberali-

zação emitidos por aquela entidade. Para fins do 

exame do grau de aderência do país aos princípios 

previstos nos Códigos, foi suscitada a conveniência 

de se manter a exigência de que o consultor de valo-

res mobiliários tenha sede no país.  

B3 

Autorização dos reguladores para implan-

tação do ciclo de liquidação em D+2 

Em 14 de maio, o Banco Central e a Comissão de 

Valores Mobiliários concederam à B3 as autoriza-

ções necessárias à implementação do Projeto Ciclo 

de Liquidação D+2, que consiste na redução do ciclo 

de liquidação do mercado a vista de renda variável, 

de D+3 para D+2.  

Tendo recebido as autorizações necessárias dos ór-

gãos reguladores e concluídos os testes na plata-

forma da Câmara BM&FBOVESPA, a B3 implemen-

tou o ciclo de liquidação D+2 no pregão do dia 

27/05/2019, data em que ocorreu a primeira sessão 

de negociação no mercado a vista de renda variável 

com operações contratadas para liquidação em D+2 

(liquidada em 29/05/2019).  

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

FINRA lança Iniciativa para simplificar ex-

periência digital com seus Participantes 

A FINRA - Financial Industry Regulatory Authority, 

autorregulador do mercado de ações norte-ameri-

cano, lançou iniciativa para transformar a plataforma 

digital que os participantes do mercado usam para se 

relacionar com ela em vários programas.  

A iniciativa de melhoria organizacional é um esforço 

de vários anos para integrar e simplificar as intera-

ções digitais dos participantes com a FINRA, facili-

tando e tornando mais eficientes os programas de 

compliance.  

A entidade acredita que existe uma oportunidade sig-

nificativa para melhorar ainda mais a conformidade e 

reduzir custos, transformando a experiência digital 

dos participantes ao interagir com a FINRA, seja com 

o envio e recebimento de dados e relatórios, o geren-

ciamento de tarefas e notificações de conformidade 

ou o acesso a diretrizes regulatórias. 

A iniciativa, a ser implementada em etapas até 2022, 

está focada em seis áreas: 

http://www.b3.com.br/data/files/FF/C5/0C/3C/817CA610F33E5CA6AC094EA8/OC%20015-2019-VOP%20D2_Revisão_REVISADO_FORMATADO_Fina1505_REVISADO%20_Alterado_a_v2%20(002).pdf
http://www.b3.com.br/data/files/FF/C5/0C/3C/817CA610F33E5CA6AC094EA8/OC%20015-2019-VOP%20D2_Revisão_REVISADO_FORMATADO_Fina1505_REVISADO%20_Alterado_a_v2%20(002).pdf
http://www.finra.org/newsroom/2019/finra-launches-initiative-simplify-firms-digital-experience-finra
http://www.finra.org/newsroom/2019/finra-launches-initiative-simplify-firms-digital-experience-finra
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• Eficiência – Gerenciamento centralizado de tare-

fas para ajudar profissionais de compliance a tra-

balhar mais rapidamente e com menor custo; 

• Compliance pró-ativo – Envio de notificações 

para aviso antecipado de problemas; 

• Experiência simplificada - Experiência personali-

zada sob medida para a função de cada usuário; 

• Interação Aumentada - Espaço de trabalho para 

facilitar interação com a equipe da FINRA; 

• Flexibilidade e automação - Integração máquina-

a-máquina mais fácil com sistemas do partici-

pante; 

• Serviço Pessoal - Acesso à base de conheci-

mento on-line e suporte contextual. 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua Líbero Badaró, 471 - 3º andar - Centro 
São Paulo - SP - CEP 01009-000  
Serviço de Atendimento ao Público: (11) 3272-7373  
http://www.bsmsupervisao.com.br 

http://www.bsmsupervisao.com.br/

