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Infraestrutura de Mercado 

• Necessidade de Reforma da ICVM 89 datada de 1988 

 
 significativas mudanças regulatórias ocorridas no mercado brasileiro 

 

 surgimento de diversos instrumentos que demandam uma estrutura de regras e controles mais 
complexa 

 

 crescente valorização das infraestruturas de mercado como importante suporte para a 
estabilidade financeira nos debates realizados após a crise de 2008. 

 

 
• Novembro/2010 

 

 realização de Workshop com o intuito de debater a reformulação da norma 
 

 comprometimento da ANBIMA, ANCORD, BM&FBovespa e CETIP em debater o tema em 

conjunto 



Infraestrutura de Mercado 

• 2011 - Formação do GT ICVM 89  

 
• Finalidade:  definir as atividades e responsabilidades dos Custodiantes, Depositárias Centrais e 

Escrituradores no âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais Brasileiro. 

 
• Destaques da proposta: 

 

 Regras mais claras:  criação de minutas específicas contemplando requisitos mínimos técnicos e 

operacionais, responsabilidades, regime jurídico, atribuições, entre outros.  

 

 Padronização das práticas: definição de procedimentos e controles, segregação das atividades 
 

 Mais informação e transparência para o Investidor: requisitos mínimos dos contratos, publicação 

e envio de informações periódicas 
 



Infraestrutura de Mercado 

• Junho/2013 - Edital de Audiência Pública 

 

 A CVM publica as minutas do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/13 

 

 A ANBIMA reúne grupo de trabalho composto por membros dos Comitês impactados para 
discutir a norma e encaminha suas sugestões a CVM 

 

• Dezembro/2013 - Publicação da Norma 
 

 A CVM publica as  Instruções CVM nº 541, 542 e 543/13 que regulam, respectivamente, os 

serviços de: 
 

Depósito Centralizado; 

Custódia; e 
Escrituração de Valores Mobiliários. 

 



Infraestrutura de Mercado 

  

• 2014 – Implementação das Normas 

 

• A ANBIMA atua de forma a auxiliar o mercado no esclarecimento, divulgação e implementação 

das regras aos diversos prestadores de serviço impactados: emissores, escrituradores, 

corretoras, custodiantes e outros. 
 

• Com o auxilio da CVM, elaboração de documento de perguntas e respostas em conjunto com 

CETIP e BVMF. 
 

• Próximos passos: 

 
• A ANBIMA dará continuidade ao trabalho de divulgação e esclarecimento através de: 

 

• Divulgação no site 
• Súmula de Legislação sobre Infraestrutura de Mercado 

• Recebimento de dúvidas e endereçamento  

 


