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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 

junho de 2019.  

Destacamos o lançamento de ação conjunta da 

CVM, do Banco Central e outros reguladores para 

implementação de modelo de sandbox regulatório no 

Brasil, visando atuar com maior agilidade e flexibili-

dade frente às inovações nos mercados. 

A CVM publicou instrução que estabelece novo 

marco para a atuação sancionadora da autarquia. A 

norma dispõe sobre apuração de infrações adminis-

trativas, rito de processos sancionadores, aplicação 

de penalidades, termos de compromisso e acordo 

administrativo em processo de supervisão. 

A B3 publicou ofício com novas regras para o registro 

de ofertas diretas e implementação de um novo tipo 

de oferta, a Retail Liquidity Provider – RLP, que visa 

permitir que o intermediário forneça liquidez para 

seus clientes. 

No âmbito internacional, destacamos o relatório do 

FSB sobre a aplicação de tecnologias descentraliza-

das no mercado financeiro, discutindo suas implica-

ções para a estabilidade financeira mundial.  

Reguladores do mercado financeiro 

e de capitais 

Lançamento da Iniciativa Mercado de Capi-

tais 

O Ministério da Economia, o Banco Central, a Comis-

são de Valores Mobiliários e a Superintendência de 

Seguros Privados lançaram, no dia 3 de junho, a “Ini-

ciativa Mercado de Capitais”, ação estratégica do go-

verno federal para desenvolver o mercado de capi-

tais brasileiro. 

A ação tem o objetivo de avaliar e propor medidas de 

aperfeiçoamento regulatório para reduzir o custo de 

capital no Brasil, estimular o crescimento da pou-

pança de longo prazo e do investimento privado, pro-

mover a eficiência da intermediação financeira e de-

senvolver os mercados de capitais, de seguros e de 

previdência complementar. 
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O presidente do Banco Central, Roberto Campos 

Neto, destacou seis ações de curto prazo prioritárias 

a serem entregues nos próximos quatro meses: cria-

ção de sandbox regulatório, com comunicado con-

junto sobre os princípios e subsequente publicação 

de regulação específica pelos reguladores; aperfei-

çoamento da regulação para melhor utilização de 

imóveis como colateral nas operações de crédito; ex-

pansão da base de dados de informações de crédito 

e criação de indicadores de capitalização de mer-

cado; aperfeiçoamento dos mecanismos de oferta de 

hedge cambial pelo mercado financeiro; revisão re-

gulatória acerca da emissão de dívida doméstica em 

moeda estrangeira por companhias não-financeiras 

e regulamentação da nota comercial. 

Implementação do modelo de sandbox re-

gulatório no Brasil 

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da 

Economia, o Banco Central, a Comissão de Valores 

Mobiliários e a Superintendência de Seguros Priva-

dos tornaram pública a intenção de implantar um mo-

delo de sandbox regulatório no Brasil. 

Essa iniciativa surge como resposta à transformação 

que vem acontecendo nos segmentos financeiro, de 

capitais e securitário. O uso de tecnologias inovado-

ras, como distributed ledger technology – DLT, blo-

ckchain, roboadvisors e inteligência artificial, tem 

permitido o surgimento de novos modelos de negó-

cio, com reflexos na oferta de produtos e serviços de 

maior qualidade e alcance. 

Esse cenário impõe aos reguladores o desafio de 

atuar com a flexibilidade necessária, dentro dos limi-

tes permitidos pela legislação, para adaptar suas re-

gulamentações às mudanças tecnológicas e cons-

tantes inovações. 

Os reguladores coordenarão suas atividades institu-

cionais para disciplinar o funcionamento de elemen-

tos essenciais do sandbox em suas correspondentes 

esferas de competência, contemplando elementos 

comuns aos modelos observados em outras jurisdi-

ções, a exemplo da concessão de autorizações tem-

porárias e a dispensa, excepcional e justificada, do 

cumprimento de regras para atividades reguladas es-

pecíficas, observando critérios, limites e períodos 

previamente estabelecidos.  

Espera-se que a implantação desse regime regulató-

rio seja capaz de promover o desenvolvimento de 

produtos e serviços mais inclusivos e de maior quali-

dade e possa fomentar a constante inovação nos 

mercados financeiro, securitário e de capitais.   

Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM  

Novo marco para atuação sancionadora  

A CVM publicou, em 17 de junho, a Instrução CVM 

607, que dispõe sobre apuração de infrações admi-

nistrativas, rito dos processos administrativos sanci-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190613-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190613-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190617-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190617-1.html
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onadores, aplicação de penalidades, termo de com-

promisso e acordo administrativo em processo de su-

pervisão. 

As alterações refletem as inovações trazidas pela Lei 

13.506/17, além de consolidarem outros dispositivos 

da autarquia que tratam da atuação sancionadora 

(Instrução CVM 491 e Deliberações 390, 538 e 542).  

Segundo o presidente da CVM, Marcelo Barbosa, “a 

CVM fez um esforço importante para unificar todas 

as etapas e assuntos que dizem respeito aos proces-

sos administrativos sancionadores e suas repercus-

sões em uma só norma”. 

Entre as mudanças em relação ao regime do Proces-

sos Administrativo Sancionador (PAS) vigente, des-

tacam-se: 

(i) o estabelecimento de parâmetros para a deci-

são das superintendências a respeito da não instau-

ração de PAS, quando decidirem pela utilização de 

outros instrumentos ou medidas de supervisão que 

julguem mais efetivos; 

(ii) a adoção do meio eletrônico como regra para 

comunicação dos atos processuais perante os acu-

sados; 

(iii) a publicação de atos processuais no site da 

CVM, em substituição à publicação atualmente reali-

zada no Diário Oficial da União; 

(iv) a possibilidade da superintendência responsá-

vel pelo processo apresentar nova manifestação 

após a apresentação da defesa; 

(v) a definição de critérios para a dosimetria das pe-

nalidades fixadas com fundamento no art. 11, § 1º, I, 

da Lei 6.385/76 (que permite a aplicação de multa de 

até R$ 50 milhões), de acordo com o grau de gravi-

dade da conduta; 

(vi) a ampliação do rol de infrações sujeitas ao rito 

simplificado; e 

(vii) a regulamentação do procedimento aplicável 

aos acordos administrativos em processo de super-

visão introduzidos pela Lei 13.506/17. 

Nova norma sobre multas cominatórias 

complementa instrução sobre infrações 

administrativas  

A CVM editou, em 25 de junho, as Instruções nº 608 

e 609 e a Deliberação nº 819. As duas primeiras atu-

alizam o regime e os valores relacionados às multas 

cominatórias, consolidando todos os valores de 

multa aplicáveis a cada participante regulado em 

uma só norma. A Deliberação CVM 819 altera o pro-

cedimento de recurso ao Colegiado de decisões emi-

tidas pelos superintendentes da Autarquia, harmoni-

zando-o com o procedimento de recursos contra apli-

cação de multas cominatórias. 

O objetivo é reduzir atrasos na entrega das informa-

ções periódicas e aumentar a eficiência no uso dos 

recursos da CVM utilizados no processo de acompa-

nhamento da entrega de informações e de aplicação 

de multas. 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190625-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190625-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190625-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190625-1.html
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B3 

Início de funcionamento do novo tipo de 

oferta Retail Liquidity Provider (RLP) 

Em 19.12.2018, a B3 divulgou ofício circular com 

consulta pública sobre alteração da regra para regis-

tro de ofertas diretas em ambiente de bolsa. 

A proposta incluía (i) a alteração da regra atualmente 

em vigor para registro de ofertas diretas nos merca-

dos de bolsa, com o objetivo de unificar as regras dos 

segmentos BM&F e Bovespa no PUMA Trading Sys-

tem e (ii) a criação de novo tipo de oferta, chamada 

de Retail Liquidity Provider (RLP). 

Com o encerramento da Consulta Pública, a B3 pu-

blicou, em 09.04.2019, o respectivo relatório contem-

plando as manifestações recebidas de seus partici-

pantes do mercado e demais interessados. 

A RLP consiste em um novo tipo de oferta, dentro do 

PUMA Trading System, com os seguintes objetivos: 

a) permitir o fornecimento de liquidez, pelo interme-

diário ou por comitente por ele autorizado, para 

parte do fluxo de ofertas agressoras de clientes 

de varejo; 

b) garantir o cumprimento dos princípios de best 

execution; e 

c) preservar o adequado funcionamento do pro-

cesso de formação de preços. 

As regras sobre os assuntos discutidos na consulta 

pública foram aprovadas pelo Colegiado da Comis-

são de Valores Mobiliários (CVM) estão previstas 

para entrar em vigor a partir de 05.08.2019. 

A BSM deverá fiscalizar as métricas de liquidez, ga-

rantir o não represamento de ordens no OMS dos in-

termediários e supervisionar eventuais tentativas de 

manipulação dos limites máximos de utilização das 

ofertas de RLP. 

BSM 

Alteração no Regulamento do MRP 

A Comissão de Valores Mobiliários e o Conselho de 

Supervisão da BSM aprovaram alteração no Regula-

mento do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuí-

zos (MRP) com o objetivo de extinguir o recurso de 

ofício nos processos referentes à liquidação extraju-

dicial, intervenção ou encerramento das atividades 

do Participante, julgados procedentes ou parcial-

mente procedentes. 

A extinção do recurso de ofício ao Pleno do Conselho 

de Supervisão tem por objetivo reduzir o prazo para 

a conclusão dos processos de MRP e, consequente-

mente, o prazo para o ressarcimento dos investido-

res.  

http://www.b3.com.br/data/files/91/32/1A/FF/B534B610F94E03B6AC094EA8/OC%20019-2019-VOP%20%20RLP-V9%20-%2020190503%20limpo_REVISADO%20(003)_ANEXO_FORMATADO_R.pdf
http://www.b3.com.br/data/files/91/32/1A/FF/B534B610F94E03B6AC094EA8/OC%20019-2019-VOP%20%20RLP-V9%20-%2020190503%20limpo_REVISADO%20(003)_ANEXO_FORMATADO_R.pdf
https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/alteracoes-regulamento-MRP
https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/alteracoes-regulamento-MRP


 

 

BOLETIM NORMATIVO Junho de 2019 

5 
 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

Relatório sobre tecnologias descentraliza-

das no mercado financeiro  

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB - Finan-

cial Stability Board) publicou, em 6 de junho, relatório 

sobre a aplicação de tecnologias descentralizadas 

no mercado financeiro, tais como os distributed led-

gers e online peer-to-peer. O Relatório discute as im-

plicações dessas tecnologias para a estabilidade fi-

nanceira e questões regulatórias e de governança. 

O relatório se concentra em tecnologias que podem 

reduzir ou eliminar a necessidade de intermediários 

ou processos centralizados que tradicionalmente es-

tão envolvidos na prestação de serviços financeiros. 

Essa descentralização geralmente atinge atividades 

relacionadas (i) a de tomada de decisões, (ii) a de 

tomada de riscos ou (iii) a manutenção de registros. 

Já existem exemplos de descentralização em paga-

mentos e liquidação, mercados de capitais e financi-

amentos.  

O relatório observa que a aplicação de tecnologias 

financeiras descentralizadas pode, de certa forma, 

beneficiar a estabilidade financeira. Pode também le-

var a uma maior concorrência e diversidade no sis-

tema financeiro e reduzir a importância sistêmica de 

algumas entidades existentes. Ao mesmo tempo, o 

uso dessas tecnologias pode acarretar riscos à esta-

bilidade financeira, incluindo o surgimento de con-

centrações na propriedade e na operação de infraes-

truturas e de tecnologias, bem como um possível au-

mento no grau de prociclicidade na tomada de riscos. 

Essas questões podem representar desafios para a 

regulação e supervisão financeira. Um sistema finan-

ceiro mais descentralizado pode reforçar a importân-

cia de uma abordagem baseada em atividades para 

a regulamentação, particularmente quando ela for-

nece serviços financeiros que são difíceis de vincular 

a entidades e/ou jurisdições específicas.  

SEC adota regras para aumentar proteção 

de investidor de varejo no relacionamento 

com profissionais do setor financeiro  

A Securities and Exchange Commission - SEC, regu-

ladora do mercado de valores mobiliários americano, 

aprovou, em 5 de junho, a adoção de um pacote de 

regras e interpretações destinadas a melhorar a qua-

lidade e a transparência das relações dos investido-

res de varejo com consultores de investimentos e 

corretoras, alinhando as exigências legais e divulga-

ções obrigatórias às expectativas dos investidores e 

preservando o acesso (em termos de escolha e 

custo) a uma variedade de serviços e produtos de in-

vestimento.  

Essas ações incluem o novo Regulamento de Melho-

res Interesses, o novo Formulário de Relaciona-

mento com cliente e duas interpretações sob a Lei de 

Consultores de Investimentos. 

https://www.fsb.org/2019/06/fsb-report-considers-implications-of-decentralised-financial-technologies/
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-report-considers-implications-of-decentralised-financial-technologies/
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-89
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-89
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-89
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-89
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Essas ações foram projetadas para aprimorar e es-

clarecer os padrões de conduta aplicáveis a correto-

ras e consultores de investimentos, ajudar os inves-

tidores a entender melhor e comparar os serviços 

oferecidos e a fazer uma escolha bem informada do 

relacionamento mais adequado às suas necessida-

des e circunstâncias, além de promover maior coe-

rência no nível de proteção proporcionado por cada 

regime, particularmente no momento em que uma re-

comendação é feita. 

A SEC reconhece que as novas regras exigirão que 

vários participantes de mercado implementem altera-

ções em suas operações, incluindo divulgações obri-

gatórias, materiais de marketing e sistemas de com-

pliance e a fim de ajudá-los no cumprimento destas 

novas regras, criará um comitê interdivisional de im-

plementação de padrões de conduta.  
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