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CVM propõe novo regime para as ofertas públicas
A CVM publicou, em 10.03.2021, audiência pública sobre a
nova regulamentação das ofertas públicas de valores
mobiliários com objetivo de modernizar, harmonizar e
consolidar o arcabouço regulatório formado por várias
normas e orientações, em especial a ICVM 400 e ICVM 476.
A audiência pública abrange três minutas, de forma que:
•

•

•

Minuta “A”: propõe um novo regime para ofertas
públicas de valores mobiliários e cobre aspectos como:
(i) necessidade ou dispensa de registro das ofertas
junto à CVM; (ii) ritos a serem seguidos para o registro
das ofertas; (iii) etapas necessárias para a condução da
oferta e os deveres dos agentes nela envolvidos; e (iv)
informações a serem prestadas aos investidores.
Minuta “B”: refere-se ao registro de intermediários
que se justifica pela maior flexibilidade que é proposta
aos regimes de ofertas públicas, dispensando, diversas
vezes, a análise prévia pela CVM.
Minuta “C”: limita-se a realizar ajustes de redação em
outras
normas
vigentes,
harmonizando
a
regulamentação ao novo regime proposto.

Para mais informações vide Edital de Audiência Pública
SDM 02/21
Sugestões e comentários podem ser encaminhadas para o
e-mail audpublicaSDM0221@cvm.gov.br até 08.07.2021

CVM divulga
Companhias

Ofício

Circular

Anual

para

A SEP publicou, no dia 26.02.2021, o Ofício Circular SEP
01/21 que reúne as orientações aos emissores de valores
mobiliários sobre os procedimentos que devem ser
observados no envio de informações periódicas e
eventuais. Ainda são apresentadas orientações sobre
interpretações dadas pelo Colegiado da CVM e pela SEP no
tocante a diversos aspectos relevantes da legislação e da
regulamentação vigente, incluindo:
• Recomendações acerca de pedidos de registro de
companhia aberta;
• Orientações para emissores de BDRs;
• Orientações sobre a participação
representantes das companhias;

em

lives

de

• Resolução BACEN 02/20 versando sobre a elaboração de
ITR consolidadas em IFRS pelas instituições financeiras
companhias abertas;
• Normativos exarados pela CVM no ano de 2020
envolvendo companhias registradas;
• Plano Bienal 2021/2022 no âmbito da Supervisão
Baseada em Risco da SEP; e
• Decisões relevantes do Colegiado proferidas em 2020.
Para mais informações vide Ofício Circular CVM/SEP 01/21
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CVM decide pela inaplicabilidade do art. 48 da
ICVM 400 em plano de recompra de ações1
Trata-se de consulta para fins da aplicabilidade do art. 48
da ICVM 400 em face de eventual aprovação e
implementação de plano de recompra de ações pela
companhia, após a divulgação da intenção de realização de
oferta pública secundária por seu acionista relevante.
A companhia ressaltou que, apesar de o seu acionista ter
divulgado a sua intenção de realizar uma oferta pública, até
o momento da consulta, a companhia não teria sido
engajada em nenhum ato nesse sentido. Apesar disso, a
SRE entendeu que, enquanto a oferta pública não tiver sido
encerrada, o lançamento do plano de recompra de ações
pela companhia configurará violação ao art. 48, II da ICVM
400. No entanto, a SRE solicitou a manifestação do
colegiado da CVM a respeito.
O colegiado da CVM destacou, contudo, que o referido
inciso busca proteger a formação regular do preço no
mercado quando há expectativa de realização de uma
oferta de distribuição, estabelecendo que aqueles que
estejam efetivamente envolvidos na oferta se abstenham
de negociar os valores mobiliários que serão ofertados até
a divulgação do anúncio de encerramento.

1. Processo SEI 19957.008806/2020-27
2. Processo SEI 19957.006688/2018-06

Assim, o colegiado da CVM votou, por maioria, pelo
provimento do recurso, reconhecendo que a vedação do
art. 48, II da ICVM 400 incide quando a companhia for de
fato envolvida em discussões ou trabalhos destinados à
consecução da oferta pública de distribuição.

CVM responsabiliza DRI por não divulgação de FR2
O processo foi instaurado para averiguar possíveis
irregularidades cometidas por DRI ao não divulgar fato
relevante acerca de decisão judicial de segunda instância
desfavorável à companhia, revertendo sentença anterior,
em violação aos arts. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 3º
da ICVM 358.
A companhia alegou que não haveria fundamento para que
a referida decisão fosse objeto de fato relevante uma vez
que ainda estava em curso prazo para interposição de
recursos. Entretanto, a SEP entendeu que a decisão se
tratava de informação relevante, uma vez que: (i) era de
costume da companhia divulgar regularmente informações
acerca da disputa judicial; (ii) haveria impactos financeiros
adversos para a companhia; e (iii) houve oscilação e queda
na cotação das ações da companhia após a divulgação de
notícia em jornal um dia após a publicação da decisão.
O colegiado da CVM ressaltou que, caso a informação
esteja vinculada a um fato ainda em andamento, deve-se
analisar a sua relevância ponderando a magnitude do seu
impacto de acordo com a chance de materialização.
Nesse sentido, o colegiado da CVM apontou que a disputa
judicial envolvia indenização à companhia de valor que a
auxiliaria em sua recuperação judicial. Soma-se a isso ao
valor que será despendido para pagamento de honorários.
Desse modo, foi decidido, por unanimidade, pela
condenação do DRI pela não divulgação de fato relevante.
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Trata-se de processo administrativo sancionador que
apurou a responsabilidade de administradores de
sociedade de economia mista por inobservância de deveres
fiduciários no tocante a inconsistências na política de preço
de 2011 a 2014, acarretando, supostamente, em prejuízos
à companhia, em infração ao art. 155 da Lei nº 6.404/76.
No período em questão, a companhia atuava como
importadora líquida de gasolina e diesel, vendendo em
território nacional quantidades superiores à sua capacidade
de produção, sendo, assim, obrigada a suprir a demanda
excedente com importações. Por essa razão, e
considerando a defasagem então existente entre os preços
domésticos e internacionais, a companhia incorreu
reiteradamente em prejuízos significativos. Investidores e
conselheiros independentes questionaram a legalidade
desta política, sob o argumento de que: (i) ela prejudicava a
saúde financeira da companhia; e (ii) tinha como âmago o
controle inflacionário em detrimento do interesse social.

3. PAS CVM nº RJ2015/2386

Nesse sentido, o colegiado da CVM entendeu que o art.
238 da Lei nº 6.404/76 atribuí “fim público” às sociedades
de economia mista e, conciliada com art. 1º, III da Lei nº
9.478/97, leva-se a crer que a política estaria em
conformidade com a legislação, uma vez que protege o
consumidor da volatilidade internacional, não prosperando
a tese de que a política não atenderia ao interesse social.
Ademais, o colegiado da CVM entendeu que os
administradores seguiram as métricas traçadas pela

política, que iam além da lucratividade da companhia, não
cabendo a CVM, portanto, de acordo com a business
judgment rule, indagar sobre o mérito da política praticada.
Dessa forma, a CVM ressaltou que se faz necessário
analisar a suposta conduta dolosa de levar os investidores a
erro pelos administradores, a partir do reajuste dos preços
dos derivados do petróleo em oposição às métricas
financeiras da companhia. Contudo, a autarquia observou
que os acusados, por diversas vezes, alertaram sobre os
riscos relativos à concretização das metas, que podem
diferir do objeto traçado, bem como expuseram que o
investidor não poderia se basear apenas nas métricas.
Além disso, a companhia cumpria com o seu dever de
apresentar trimestralmente os seus indicadores financeiros
(indícios de transparência dos acusados para com os
investidores). Por fim, verificou-se que a companhia
divulgou diversos fatos relevantes que elencavam: (i) os
objetivos da política, dentre os quais, havia o não repasse
da volatilidade internacional ao consumidor; e (ii) o prazo
correspondente ao reajuste, observando a inexistência de
reajuste automático dos preços.
Sendo assim, o colegiado da CVM decidiu, por
unanimidade, absolver os administradores. A autarquia
ressaltou, ainda, que há de se discutir, oportunamente, a
discricionariedade do acionista controlador na priorização
do interesse público sobre a lucratividade da companhia.
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CVM aceita proposta de TC de DRI por não
divulgar FR4
Trata-se de processo instaurado para apurar a não
divulgação de fato relevante no tocante a matérias
jornalísticas que apontavam negociações envolvendo a
alienação do controle de companhia estrangeira autorizada
a emitir BDRs, em infração aos arts. 157, §4º da Lei nº
6.404/76 c/c arts. 3º e 6º, parágrafo único da ICVM 358.
Em decorrência de tais matéria, a B3 exigiu o
pronunciamento da companhia sobre a oscilação atípica na
cotação dos BDRs. A companhia, por sua vez, divulgou
comunicado ao mercado indicando apenas tratativas de
negociação da venda do controle. Em momento posterior,
após a estabilização da cotação dos BDRs, a companhia
divulgou fato relevante informando a venda do controle.
Nesse sentido, a SEP apurou que: (i) a divulgação de
comunicado ao mercado ao invés de fato relevante foi
equivocada, devido a relevância da matéria; e (ii) o fato
relevante foi divulgado de forma intempestiva, uma vez que
ele deveria ter sido divulgado no momento de oscilação
atípica da cotação dos BDRs. Ademais, a SEP ressaltou que
a responsabilidade do DRI de zelar pela ampla
disseminação de informação, no caso da emissão de BDRs,
recai ao representante legal da companhia, nos termos do
art. 44, § 2º da ICVM 480.

4. Processo SEI 19957.009401/2019-72

Sendo assim, após negociação com o acusado, o CTC
decidiu pela celebração do termo de compromisso. O
colegiado da CVM acompanhou a decisão.
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