
REGULACAO DO MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL 

Dr. Nelson Eizirik 
Advogado no Rio de Janeiro e  Sao Paulo, 

 do Escritorio Carvalhosa, Eizirik e Mbtta Veiga, 
 da  de Valores Mobiliarios. 

1.  

 no presente texto, urna   dos principios e ins
titutos jurídicos que norteiam a  do mercado de capitais no Brasil, 
enfatizando o papel desempenhado pelo órgao regulador, a Comissáo de Valores 

 (CVM), na disciplina das  abertas e das  
financeiras. 

2. Ámbito de  da Comissáo de Valores Mobiliários (CVM) 

 poder de policía administrativa da CVM é exercido, em  com a 
 em vigor, com  a  segmento específico do sistema financeiro, 

que é o do mercado de capitais, ou mercado de valores mobiliários. 
Nos termos da estrutura legal e institucional do sistema financeiro brasileiro, 

todas as operacóes desenvolvidas nos mercados de crédito, monetario e cambial 
estao submetidas ao poder de policía administrativa do Banco Central. 

Já as  realizadas no mercado de valores mobiliários estao submetidas 
ao poder de policía da CVM, que  poderes  expressos (contidos na 
Leí  85/76 e  posterior) para fiscalizá-las e para instaurar processo 
administrativo sancionador visando o julgamento da conduta dos  de 
tais normas e a  das penalidades  

A  do conceito de valores mobiliários visa,  delimitar o 
escopo do mercado de capitais, submetendo as   desenvolvidas a 
urna disciplina legal específica e ao poder de policía de  estatal criado espe
cialmente para tal fim, pelo fato de verificar-se a  de  popular 
para  em capital de risco das empresas. 

Assim, a  de valores mobiliários foi sendo construida no sentido de 
enquadrar tais títulos á técnica de negociacáo em  (no mercado primario, 
em Bolsa de Valores ou no Mercado de  dada a sua fungibilidade, 
independentemente de constituírem ou nao títulos de crédito. 

Em nosso sistema legal, sao considerados valores mobiliários: 

 - as  partes beneficiárias e debéntures, os cupóes desses títulos e os 
bónus de  

II - os certificados de depósito de valores mobiliários; 
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III -  títulos criados ou emitidos pelas sociedades anónimas, a critério do 
Conselho Monetário Nacional; 

IV - os índices representativos de carteira de  

V - as  de compra e venda de valores mobiliários; 

VI - as  em bolsa; 

VII - os  de  de valores mobiliários, os recibos de  
de valores mobiliários e os certificados de depósitos de  

VIII - as  de debéntures; 

IX - as quotas de fundos de investimento imobiliário; 

X - os certificados de investimentos audiovisuais. 

Recentemente, a Medida Provisória n°  de  ampliou o conceito 
de valores mobiliários, á  da  de  do direito norte 
americano. 

 a ser considerados valores mobiliários quaisquer títulos ou contra
tos de investimento coletivo, que  direito de  de parceria ou de 

 inclusive resultante de  de servicos, cujos rendimentos 
 dos  do empreendedor. 

 poder de policía administrativa da CVM é exercido sobre todos os negocios 
e atividades desenvolvidos no ámbito do mercado de valores mobiliários. Deve a 
CVM fiscalizar  emite publicamente os valores mobiliários,  os inter
media,  exerce atividades de  de  de valores mobiliários, 

 como quem  profissionalmente no mercado, prestando  de 
custódia, análise de investimentos, auditoria, etc. 

Estao incluidas no ámbito do mercado, inicialmente, as companhias abertas e 
as companhias incentivadas, empresas que  ter os valores mobiliários de 
sua  colocados ou negociados publicamente. 

As  fínanceiras que realizam as atividades de underwriting e de 
 de valores mobiliários, como as Corretoras, Distribuidoras, Ban

cos de Investimento e Bancos Múltiplos, estao igualmente sujeitas á fiscalizacáo 
da CVM. Da  forma, as  que  os  públicos de 

 é que sao legalmente obligadas a fiscalizar a conduta de seus membros, 
como é o caso das Bolsas de Valores, Bolsas de Futuros, assim como das entida
des de  de balcao   

Incluemse, aínda, entre os agentes  ao poder de policía da CVM, 
os administradores de carteiras de valores mobiliários, os fundos de investimento, 
os consultores de valores mobiliários,  como os auditores independentes, to
dos prestadores de servicos no ámbito do mercado de capitais. 

No quadro abaixo, verificamos quais os agentes submetidos ao poder de polícia 
da CVM, assim como a sua  quantitativa nos últimos sete anos. Confor-
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me pode ser observado, há  de seis mil entidades  no. mercado de 
valores mobiliários, estando nao só  como  seus administradores sob o 

 de  da CVM. 

TIPOS DE AGENTES AÑOS TIPOS DE AGENTES 

 1991 1992 1993    

CiasAbertas 770  785 782 792 814 867 
Cias Incentivadas  2186 2297 2223 2415 2417 2401 
Corretoras 178    198   
Bancos de Investimentos 29  31 30 27 24 17 
Bolsas de Valores e de Futuros 10 10 10 10 10 10 10 
Distribuidoras  351 358 391 394 356 292 
Bancos Múltiplos   de Investimentos 90 90 94 106  101  
Fundos Mutuos de  75 70 84 91 99 98 101 
Fundos de  (Área Livre) 12  12 11 13 13 15 
Fundos de Conversao (Área Investidas)  1 1 1 1 1 2 
Fundos de Investimentos de Capital Estrangeiro 16 21 32 45 42 35 36 
Fundos de  0 0 3 5 10 19 30 
Fundos Mutuos de Investimentos de Quotas  0 0 0 0 ,0  2 
Fundos Mutuos de  de Empresas Emergentes 0 0 0 0 0 0 1 
Fundos de  Cultural e Artístico  0 0 1 1 2 3 
Fundos Mutuos Investimentos de Acoes (C.L.) 1 2 9 42 88   
Auditor Independente (Pessoas físicas) 111  138    115 
Auditor Independente (Pessoas jurídicas) 176  206 210  216 205 
Prestador de Servicos de Acoes  19 20 21 22 22 23 22 
Prestador de Servicos de   2 2 2 4 4 5 1 
Prestador de  de Custódia Fungível 5 5 5 6 12 20 8 
Prestador de Servicos de  de Certificados 5 5 5 4 6 6 1 
Prestador de  de Administrador de Carteira (PJ)  161 227  340 398 395 
Prestador de  de Administrador de Carteira (PF) 233 282 376 460 536 611 610 
Consultor de Valores Mobiliários (PF) 35 35 38 43 41 45 30 
Consultor de Valores mobiliários (PJ) 26 28 33 37 37 38 22 
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários - C.E.770 0 0 41  297 464 535 

Total  4358 4607 4997 5312 5832 6179 6178 

Fonte - CVM 

3. Controle da legalidade das  públicas de valores mobiliários 

Nos termos da legislacáo em vigor, nenhuma  de valores mobiliários 
pode ser distribuida no   seu prévio registro na CVM. 

As normas que  a necessidade de registro da emissáo pública na CVM 
apresentam nítida  instrumental. Com efeito, o registro consiste  
no  de  á prestacáo de  á CVM com vistas á sua 
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 ao público investidor. Assim, o registro da  está inserido no 
contexto  ampio da política de disclosure, que consiste exatamente na 

 de  ampias e completas a respeito da companhia e dos 
valores mobiliários por  publicamente ofertados. 

 dos objetivos essenciais da  do mercado de capitais consiste em 
promover a eficiencia na  do valor dos títulos negociados.  ideal é 
que a  dos valores publicamente transacionados reflita apenas as 

 disponíveis.  que, urna vez  e  
insider trading,   dos papéis refletirao apenas as informacoes sobre as 
companhias, nao sendo portanto o resultado de eventuais práticas de  

No contexto do mercado primário, ou  do mercado de novas  o 
disclosure é utilizado como um instrumento para eliminar ou pelo menos reduzir 
as fraudes que  ser cometidas, na medida  que permite aos investidores 
avahar a qualidade e o prego dos títulos ofertados. 

 o disclosure promove urna  eficiencia alocacional dos recur
sos, na medida em que os investidores, urna vez  aplicarao seus 
recursos  empresas que apresentam  taxas de retomo. 

 registro da  pública nao é um fim em si mesmo, mas um  de 
procederSe á ampia divulgacáo de  ao público. As normas que 

 a  de emissáo pública ao prévio registro na CVM,  
que cogentes, apresentam inequívoca feicao instrumental. Daí  que, em 
principio, a  de  disciplinar, pela CVM, nao decorre de mera 

 de urna  pública  registro, mas  de realizacao de  
pública sem a prestacáo das  necessárias para pleno conhecimento, 
por parte dos investidores, dos riscos do empreendimento. 

Nos termos da Lei n° 6.385/76 (art. 19, §§ 6o e 7o, e art. 20), a CVM deve 
subordinar o registro de.  á  das  necessárias á 

 dos investidores, tal como exigidas pela  administrativa. 
Ao solicitar o registro de  cabe á Companhia apresentar os prospectos e 

 documentos promocionais, devendo a CVM suspender a  pública 
que se esteja processando em  diversas daquelas constantes do registro, 
ou com informacoes falsas, dolosas ou  imprecisas. 

Nao cabe á CVM realizar qualquer  sobre a qualidade dos títulos 
ofertados, sobre a empresa emissora, ou mesmo sobre a conveniencia do momen
to  para a  da emissáo pública. 

No caso de aumento de capital por  pública de  há  
legal expressa no sentido de  caber á CVM aanálise da viabilidade económico-
financeira do empreendimento (Lei das S.A., art. 170, § 6o). Em tal hipótese, 
portanto, nao pode a autoridade reguladora do mercado indeferir o pedido de re
gistro da emissáo por  inviável, temerária ou mesmo inoportuna. 

 de emissáo pública de valores mobiliários de empresa já constituida, 
a CVM pode denegar o pedido de registro apenas em duas hipóteses: a) nao 
atendimento, por parte da companhia, das exigencias referentes á  de 
informacoes; b) existencia de irregularidades nos atos societarios que precederem 
á emissáo pública, ou contidas no estatuto social da companhia. 

A deferir o pedido de registro de emissáo pública a CVM  garante a 
veracidade das informacoes prestadas,  menos a qualidade da companhia ou 
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dos valores mobiliários por  oferecidos ao público. Com efeito, a respon-
sabilidade pelas informacoes prestadas é da companhia e do underwriter, já a 
análise do mérito do empreendimento deve ser realizada pelos investidores do 
mercado, com base    

A  administrativa vigente estabelece  que o pros
pecto de venda dos valores mobiliários, assim como outros materiais publicitarios 
de  da oferta,  mencionar que o registro na CVM significa que se 

 em poder da Comissáo, do underwriter líder e dos  membros do 
consorcio de  os documentos e   á avaliacáo, 
pelo investidor, do investimento proposto. 

 preceito regulamentar visa deixar claró para os investidores que nao existe, 
por  do  do pedido de registro, nenhuma  estatal quanto 
á qualidade dos papéis ou á veracidade das  prestadas. 

 ato da CVM de aprovar ou desaprovar o pedido de registro de emissáo pú
blica de  por aumento de capital, assim como dos demais valores mobiliários, 
é vinculado. Com efeito, a lei e a  administrativa  os 
requisitos e as  para a prática de tal ato. Nao éstamos portanto, na esfera 
de poder  ou seja, nao há  pela autoridade reguladora, do 
conteúdo do ato, de seu destinatario, de sua conveniencia, de sua oportunidade e 
do modo de sua  

 o deferimento do pedido de registro de um ato vinculado, nao  
á CVM,  entrar no  de sua oportunidade. Com efeito, no exercício 
do poder vinculado, nao importa a  da autoridade sobre a oportunidade da 

 a ser tomada,  apenas  em conformidade com as 
normas  e regulamentares vigentes. 

4. Dever de informar 

As companhias aberras e seus administradores estao submetidas ao dever de 
informar á CVM e ao mercado todas as  relevantes ocorridas em suas 
atividades. 

 as  financeiras das companhias abertas devem ser 
obligatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na CVM. 

Nos termos da Lei 6.385/76, art. 9°, a CVM poderá: examinar os registros 
contábeis, livros e documentos das companhias abertas;  a prestar 

 determinar ás companhias abertas que  com correcáo 
ou aditamentos,  financeiras, relatórios ou  divulga
dos, sob pena de multa cominatória. 

A CVM pode também aplicar multas cominatórias ás companhias abertas que 
nao  o seu registro atualizado, por atraso na  das 

 financeiras. 
A Lei das S.A. consagra o "dever de informar" para o administrador de 

companhia aberta. 
Deve ele comunicar  á Bolsa de Valores e divulgar pela imprensa 

qualquer  da assembléia  ou dos  de  ou fato 
relevante ocorrido nos negocios da companhia, que possa influir, de modo 
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ponderável, na decisao dos investidores de vender ou comprar os valores 
mobiliários emitidos pela companhia. 

Os administradores e acionistas controladores nao  utilizar as 
 confidenciais da companhia sobre fatos relevantes em proveito 

próprio. 
Tratase da  ao "insider trading", estabelecida na Lei das S.A. aos 

"corporate insiders" e estendida, mediante regulamentacao administrativa da CVM, 
a todos aqueles que  no mercado ("market insiders") e que  acesso a 
informacoes confidenciais da companhia. 

Os dois preceitos  referentes ao insider trading estao contidos no 
art.  §  e no art.  § 4 o da Lei das S/A. 

 art.  consagra o principio de que o administrador deve servir com lealdade 
á companhia, trazendo portanto para nosso sistema legal o standard  do 
direito societário norte-americano, que se baseia no caráter  das  
do administrador. Assim, o administrador deve,  principio, buscar o interesse 
da companhia e nao seus  privados. 

 §  do art. 155   "§  -   ao administrador de 
Companhia Aberta, guardar sigilo sobre qualquer informacao que  nao tenha 
sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em  do cargo e capaz 
de influir de modo ponderável na  de valores mobiliários,  veda
do valerse da  para obter, para si ou para  vantagem mediante 
compra ou venda de valores mobiliários". 

 § 4 o do art.  trata  diretamente do dever de informar, devendo ser 
ligado á proibicáo de utilizar o administrador  da companhia em 
proveito próprio (art. 155, §  Assim, dispoe o § 4 o do art. 157: "§ 4o - Os 
administradores da Companhia Aberta sao obligados a comunicar  
á Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer  da assembléia 

 ou dos  de  da companhia, ou fato relevante ocorrido 
nos seus negocios, que  influir, de modo ponderável, na  dos 
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela 
companhia". 

Da leitura conjunta dos dois dispositivos, resulta claro que a lei seguiu o padrao 
normativo  direito norte-americano, referente ao dever do insider de divulgar 
ou  de utilizar a  em proveito próprio (disclose or refrain 

 trading). Assim, estando o administrador na posse de  relevan
tes, sua  fundamental é  ao público, em obediencia ao principio 
fundamental do disclosure. É   que tal  possa por em 
risco interesse legítimo da companhia (art.  § 5o). Nesse caso, porém, enquanto 
a  nao  publicamente divulgada, o "insider" está proibido de utilizó
la em proveito próprio, comprando ou vendendo valores mobiliários da companhia, 
ou recomendando a terceiros que o  

A   define  a  de fato relevante, adotando o 
conceito de material fací da Rule  b-5 norte-americana, tal como interpretado 
pelos tribunais. Assim, fato relevante é considerado aquele que pode influir, de 
modo ponderável, na decisao dos investidores de comprar ou vender os valores 
mobiliários da companhia.  de norma flexível, a ser portanto analisada 
diante de cada caso concreto; em principio, o fato é relevante na medida em que 
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sua  terá um impacto razoável sobre a  das  da companhia. 
0 administrador deve, assim, projetar o possível comportamento do investidor 

 frente a tais informacoes. 
A  CVM n°   a seguinte  de modalidades de 

"fatos relevantes" e que devem ser divulgados publicamente: 

a) mudancas no controle da companhia; 
b) fechamento de capital da companhia; 
c)   cisao,  ou  da 
companhia; 
d)  significativas na  do ativo da companhia; 
e)  dos ativos da companhia; 
f)  nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 
g)  de    de  
h)  de  da companhia para permanencia em tesouraria ou 

cancelamento, ou alienacao dessas  
i) lucro ou prejuízo apurado   financeiras da companhia e a 

 de dividendos; 
j) atraso no pagamento de dividendos ou perspectiva de alteracao na  

de dividendos; 
1)  ou  de um contrato significativo para a companhia, ou o 

insucesso na sua  cuja expectativa de  era de  
público; 

m) requerimento de concordata, de falencia, ou a propositura de  contra a 
companhia que, se vier a ser julgado procedente, possa afetar a sua  
 

n)  em escala industrial,  ou  de um produto 
que possa repercutir de modo expressivo no desempenho da sociedade; 

o) qualquer descoberta, mudanca ou desenvolvimento na tecnología ou nos re
cursos da companhia que possa vir a alterar significativamente os seus resultados. 

5. Repressáo ás práticas   legislacáo do mercado de valores 
mobiliários 

Caso as pessoas ou entidades submetidas ao poder de fiscalizacáo da CVM 
 as normas  ou  que disciplinam o mercado de 

capitais, a CVM pode instaurar um processo  sancionador 
("Inquérito Administrativo"), para a  da  do infrator. 

Concluido o inquérito, a CVM pode absolver o culpado ou  penali
dades administrativas. 

Nos termos da lei de Mercado de Capitais (Lei 6.385/76) as penalidades 
aplicáveis pela CVM em processo sancionador sao as seguintes: 

a) advertencia; 
b) multa; 
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c)  do exercício de cargo; 
d) inabilitacao para o exercício do cargo; 
e)  de autorizacáo ou registro para o exercício de atividades; 
f)  de  ou registro para o exercício de atividades; 
g) proibicáo para a prática de atividades ou  

  de atuar em determinadas modalidades de  no mercado. 

A penalidade de advertencia é aplicada nos casos de infracóes leves. 
Advertencia significa urna  ao acusado, por escrito;  constitua 
urna  branda, importa inequívocamente em penalidade administrativa, cuja 

 pressupóe a certeza da culpabilidade do infrator. 
A pena de multa deve, nos termos do §  do art.  da Lei 6.385/76, com a 

nova  dada pela Lei  9.457/97 ter o teto máximo de: 

a) 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
b) 50%  valor da emissáo ou  irregular; 
c) tres vezes o  da vantagem económica ou da perda evitada  

decorréncia do ato ilícito. -

Em  ao principio da dosimetría punitiva, deve a  aplicar, 
prioritariamente,  pena de multa calculada sobre o montante da vantagem económica 
obtida pelo infrator, ou da perda por ele evitada  decorréncia do ato ilícito. 

 valor máximo da multa, em tal  é de tres vezes o valor da vantagem 
económica ou da perda evitada. Mediante tal norma,  aumentar o "custo" 
da  de sorte a desincentivar a prática de operacóes  a  com 
efeito, deve acarretar urna perda pecuniaria superior ao beneficio  pelo 
infrator com a prática do ilícito. 

Ños termos do inciso  do art.  da Lei 6.385/76, pode ser aplicada pena de 
suspensáo do exercício do cargo de administrador ou de  fiscal de 
companhia aberta, de entidade do sistema de  ou de outras entidades 
que dependam de  ou registro na Comissáo de Valores Mobiliários. 

Já a inabilitacao temporária constituí penalidade extremamente severa, 
somente cabendo sua  na hipótese de comprovada infracáo dolosa ás 
normas disciplinadoras do mercado de capitais. 

A  importa em impedimento temporario para o exercício de cargo em 
entidade submetida á fiscalizacáo da CVM, durante o prazo máximo de vinte anos. 

Assim, por exemplo, aplicada a pena de  por um prazo determina
do a um administrador de companhia aberta, fica ele impedido, durante aquele 
período, de ocupar cargo diretivo em  de  em qualquer 
companhia aberta. 

Nos termos do inciso VI do art.  da Lei  6.385/76, poderá também a CVM 
aplicar a penalidade de  de autorizacáo ou registro para o exercício das 
atividades previstas na lei e submetidas, portanto, ao Poder de Policía da CVM. 

A  implica no cancelamento da  ou do registro previamen
te concedido pela CVM para o exercício de determinada atividade que pressuponha 
ato de  da CVM. 

Urna vez cassada a  ou o registro, a entidade fica legalmente 
inabilitada para exercer as atividades   
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A Lei também estabelece a penalidade de proibicáo temporária, até o prazo 
máximo de vinte anos, para as entidades integrantes do sistema de  de 
valores mobiliários ou de outras que dependam de autorizacáo ou registro na CVM, 
de praticar determinadas  ou atividades no mercado. 

Assim, por exemplo, se urna   atuando como  
infringe as normas  ou  referentes á atividade, pode ser proibida 
pela CVM de  em tal modalidade de  durante um prazo determina
do, nao superior a vinte anos, sem que  afetadas as demais atividades para 

 exercício está autorizada. 
A Lei também permite á CVM a  de penalidade de proibicáo 

temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou  em urna 
ou  modalidades de  no mercado de valores mobiliários. 

 objetivo da norma é permitir a  de tal penalidade a pessoas ou 
entidades que  dependem de autorizacáo prévia da CVM, como sao tipicamente 
os investidores do mercado de capitais. Assim, por exemplo, se um investidor 
  fraudulentas no mercado   pode ser apenado com a 
proibicáo de atuar em tal mercado, durante um prazo determinado, de até dez 
anos, seja diretamente, seja mediante pessoas seguindo suas  

Desde sua instalacáo (ocorrida em  até hoje, a CVM instaurou  
processos adrninistrativos sancionadores, dos  oitenta e dois foram arquivados 
e os restantes levados a julgamento.  

Foram aplicadas as seguintes  administrativas ás pessoas punidas: 684 
multados; 458 advertidos; 23  e 22 suspensos. 

6.  e o Papel das Bolsas de Valores 

As Bolsas de Valores, no sistema legal  sao definidas como  
civis, sem finalidades lucrativas, cujos objetivos  sao: 

  um local adequado á realizacao, entre seus Membros (as  
Corretoras) de  envolvendo compra e venda de valores mobiliários, 
estabelecendo e implementando sistema de negociacoes que propiciem 

 de  e liquidez ao mercado; 
2. preservar elevados  éticos de  para as Sociedades 

Corretoras, baixando normas, fiscalizando seu cumprimento e aplicando as pena
lidades  

 segundo objetivo está diretamente relacionado ao papel das Bolsas de Valo
res como entidades auto-reguladoras. 

Por  entende-se  a  e fiscalizacáo, por 
parte dos próprios membros do mercado, organizados em  ou 

 privadas, de suas atividades com vistas á  de elevados 
 éticos. Assim, ao invés de  urna  direta do Estado, sob a 

forma de regulacao, nos negocios dos participantes do mercado, estes se 
 no cumprimento dos deveres  e dos padróes éticos 

consensualmente aceitos. No mercado de capitais, tradicionalmente, as entidades 
tipicamente auto-reguladoras sao as  de Valores. 

Nos termos do §  do art. 8o da Lei 6.385/76, a competencia reguladora da 
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CVM  excluí a competencia das Bolsas de Valores com relacao a seus membros 
e aos valores mobiliários  negociados. Há, assim, dupla competencia norma
tiva e fiscalizadora no que toca ás   a CVM e das próprias 
Bolsas de Valores. 

 art. 17 da Lei 6.385/76 assim  

"Art.  - As Bolsas de Valores  autonomía administrativa,  e 
patrimonial, operando sob a  da Comissáo de Valores Mobiliários. 

Parágrafo único - Ás Bolsas de Valores incumbe, como  auxiliares da 
Comissáo de Valores  os respectivos membros e as operagoes 
nelas realizadas". 

A  das Bolsas de Valores  auxiliares da CVM, tal como expresso 
no parágrafo único do art.  refere-se  á fiscalizacáo das Socieda
des Corretoras e das operagoes realizadas em Bolsa. Ou seja, a CVM pode de
mandar das Bolsas de Valores urna   de seus membros, assim 
como ter acesso aos relatórios de inspegáo realizados por seus fiscais ou auditores 

 Sociedades Corretoras. 
Por outro lado, as Bolsas de Valores  tem competencia legal para fiscalizarem 

as companhias abertas, tarefa    pela CVM. 
 das Bolsas,  atuar no mercado de capitais entidades do "mercado 

de  ("over-the-counter market") 
A SOMÁ - Sociedade Operadora do Mercado do Acesso é urna  

civil de responsabilidade limitada e fins lucrativos que tem por objetivo instituir, 
operar e fiscalizar o mercado de balcáo organizado. A  de tal mercado é 

 a capitalizagáo de empresas de  e  porte, por  da 
negociagáo, tanto no mercado primario como no secundario, de valores mobiliários 
por  emitidos, a custos menos elevados do que os exigidos para a negociagáo 
em Bolsa de Valores. 

Para viabilizar a  de tais objetivos, a estrutura jurídica do SOMA 
elaborada  observancia do disposto   CVM n° 243, 244 e  
todas de  contempla um mecanismo flexível para as empresas  
participantes, destacando-se as seguintes vantagens: 

a)  das formalidades quanto ao disclosure; 
b)  do processo de registro das empresas; 
c)  abrangéncia do mercado,  a  como 

 de bancos de investimentos, corretoras, distribuidoras e outras 
 voltadas á negociagáo de títulos e valores mobiliários; 

d) simplificagáo do processo de negociagáo e registro, sem a  de 
comitentes e  a existencia de fundo de  

e) introdugáo da figura do "market  com  de garantir liquidez 
para os valores mobiliários sobre a sua responsabilidade. 
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