
 

OF. DIR. 007/18 

  

São Paulo, 13 de abril de 2018. 

 

Ao  

Banco Central do Brasil (BC)  

A/C: Denor (Departamento de Regulação do Sistema Financeiro) 

 

Assunto: Edital de Consulta Pública do Banco Central 64 (Edital 64) 

 

Prezados senhores, 

 

Agradecemos ao BC a oportunidade de contribuir para o processo de consulta pública acerca da proposta de 

resolução que dispõe sobre condições e limites para a realização de operações de crédito com partes 

relacionadas por instituições financeiras e por sociedades de arrendamento mercantil, com vistas ao disposto 

no art. 34 da Lei 4.595, e em especial o seu parágrafo 4º. 

 

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) vem por meio do Comitê 

de Mercado, composto por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, apresentar sugestão e 

solicitar esclarecimento sobre a abrangência das disposições da minuta de resolução, objeto do Edital 64, às 

sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, conforme a seguir.   

 

Relativamente ao preâmbulo da minuta de resolução, bem como a redação do art. 1º, houve referência apenas 

e tão somente às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, não tendo sido incluídas 

sob o escopo de tal minuta “sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários” 

ou as “instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Este último termo é geralmente 

empregado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) quando se refere às sociedades corretoras e sociedades 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários.  

 

Além disso, a minuta de Resolução revoga expressamente as Resoluções CMN 4.596/17 e 4.599/17, que 

regulam operações de crédito entre partes relacionadas, mencionando expressamente em seu preâmbulo e 

respectivamente no art. 1º “... as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 

 

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos do BC a respeito da abrangência dessa minuta de Resolução às 

sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, considerando, 

principalmente o pleito abaixo exposto: 

 

No que se refere ao art. 8º, inciso IV, solicitamos a inclusão de um parágrafo único que disponha que as 

sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários podem realizar operações 

de crédito com partes relacionadas, conforme abaixo esclarecido. 

 

A permissão prevista no caput do art. 8º, que abrange a hipótese das “obrigações assumidas entre partes 

relacionadas em decorrência de responsabilidade imposta a membros de compensação e demais participantes 

de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados pelo Banco Central do 

Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários e suas respectivas contrapartes em operações conduzidas no 

âmbito das referidas câmaras ou prestadores de serviços”, deveria ser estendida às sociedades corretoras e às 

sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, exclusivamente na hipótese do inciso IV. Isso porque 



 

o parágrafo único, art. 30, do regulamento da câmara BM&FBovespa, atual B3, determina que: “O participante 

de negociação permanece responsável pelas obrigações assumidas perante o participante de negociação pleno, 

o membro de compensação e a câmara, mesmo em caso de falha ou incapacidade de pagamento e de entrega 

dos comitentes a ele vinculados”. 

 

Ressaltamos ainda que, é vedado às partes relacionadas das sociedades corretoras e sociedades distribuidoras 

de títulos e valores mobiliários negociar valores mobiliários em instituição a que não estejam vinculadas, 

conforme o disposto no art. 25 da Instrução CVM 505/11, cuja redação é a seguinte: “As pessoas vinculadas ao 

intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por 

meio do intermediário a que estiverem vinculadas.” 

 

Sendo assim, e considerando (i) a redação do parágrafo 4º do art. 34 da Lei 4.595, (ii) o inciso IV do art. 8º da 

minuta de resolução, (iii) o parágrafo único do art. 30, do regulamento da câmara BM&FBovespa, e (iv) o art. 

25 da Instrução CVM 505/11, sugerimos a inclusão de um parágrafo único ao art. 8º:  

 

Art. 8º  

 

(...) 

 

Parágrafo único - As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades distribuidoras 

de títulos e valores mobiliários podem realizar operações de crédito com partes relacionadas, 

exclusivamente na hipótese do inciso IV deste artigo. 

 

Apresentados o pedido de esclarecimento e a sugestão acima, colocamo-nos à disposição desta autarquia, 

tanto para o Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, quanto para o Departamento de Supervisão 

de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias, a fim de provermos eventuais novas informações que se 

julguem necessárias ao esclarecimento do pleito. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Fernando Bastos de Aguiar 

Presidente do Comitê de Mercado da ANBIMA 


