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SRE/CVM DIVULGA OFÍCIO CIRCULAR COM ORIENTAÇÕES
SOBRE OFERTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

SOBRE O NOVO OFÍCIOSOBRE O NOVO OFÍCIO

A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”) da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) divulgou na última quinta-feira, 5 de março de 2020, o Ofício Circular Anual –
Ofício-Circular nº 1/2020-CVM/SRE (“Ofício”) que busca orientar, com base nos entendimentos e
interpretações da área técnica, emissores/ofertantes de valores mobiliários e as instituições
financeiras intermediárias sobre a melhor maneira de cumprir as normas que regulam as ofertas
públicas de valores mobiliários, com o intuito de minimizar eventuais desvios e, como
consequência, reduzir a necessidade de formulação de exigências por parte da SRE. Trata-se de
ofício atualizado anualmente com as recomendações mais atuais da SRE.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕESPRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Oferta de Distribuição Realizada no Exterior.Oferta de Distribuição Realizada no Exterior. Uma das principais alterações trazidas pelo Ofício
está relacionada a oferta de distribuição realizada no exterior. Em 10 de dezembro de 2019 foi
submetido consulta ao colegiado da CVM (“Colegiado”) sobre a possível caracterização de oferta,
realizada no exterior, como oferta pública sujeita a registro no Brasil, nos casos em que a
subscrição ou aquisição dos valores mobiliários ofertados fosse realizada por fundos de
investimentos constituídos no Brasil. Como resultado de tal consulta, o Colegiado firmou o
entendimento baseado (i) na Lei nº 6.385, de 7 de Dezembro de 1976; (ii) na Instrução CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”); (iii) no Parecer de Orientação CVM nº
32, de 30 de setembro de 2005 (“Parecer de Orientação nº 32”); e (iv) no Parecer de Orientação
CVM nº 33, de 30 de setembro de 2005 (“Parecer de Orientação nº 33”), acompanhado de
manifestação da SRE, de que a prática conjunta dos atos elencados a seguir seria suficiente para
afastar a caracterização de oferta pública de valores mobiliários sujeita a registro no Brasil:

Os valores mobiliários sejam admitidos a negociação e ofertados no exterior, sem esforços de
venda direcionados a investidores constituídos ou domiciliados no Brasil;

A intermediação da oferta seja realizada por intermediários constituídos no exterior;

Os gestores dos fundos de investimento declarem, por escrito, que (a) tomaram conhecimento
da oferta por fontes públicas; (b) não foram procurados pelo ofertante, pelo emissor ou pelos
intermediários estrangeiros participantes da oferta ou suas afiliadas brasileiras; e (c) dirigiram-
se espontaneamente ao intermediário estrangeiro ou sua afiliada brasileira manifestando seu
interesse na oferta e solicitando maiores informações sobre o emissor, o valor mobiliário ou a
própria oferta;
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O intermediário estrangeiro, o ofertante ou o emissor apresente as informações solicitadas pelo
fundo de investimento interessado por meios eletrônicos, correio eletrônico, telefone, vídeo
conferência ou em reuniões presenciais realizadas no Brasil das quais não participem mais do
que um gestor de fundo de investimento;

Caso decida que é do seu interesse, o fundo de investimento dirija uma ordem para aquisição de
valor mobiliário a oferta diretamente ao intermediário estrangeiro; e

A ordem seja atendida pelo intermediário estrangeiro e a operação seja liquidada no exterior.

A CVM indicou, ainda, que não impactam tal procedimento (i) a quantidade de investidores com
domicílio no Brasil que subscrevam os valores mobiliários ofertados, tampouco (ii) eventual
divulgação na mídia no Brasil acerca da oferta no exterior, desde que tal divulgação não seja
ocasionada pelo ofertante, pelo emissor ou pelos intermediários estrangeiros participantes da
oferta ou suas afiliadas brasileiras.

De acordo com o entendimento da CVM, uma vez que realizados conjuntamente os atos acimas
elencados, não haverá esforços de venda direcionados a investidores residentes, constituídos ou
domiciliados no Brasil referentes à distribuição pública registrada, negociada e ofertada no
exterior, e tampouco a oferta contará com a intermediação de instituições integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários brasileiro, condições que serão, inclusive, declaradas pelos
investidores por escrito; e as informações relativas à oferta serão apresentadas pelo intermediário
estrangeiro aos investidores mediante solicitação, individualmente, sendo que, caso haja
interesse, a ordem para aquisição das ações objeto da oferta será enviada diretamente ao
intermediário estrangeiro, que atenderá ao pedido e liquidará a operação no exterior (conforme os
termos do Parecer de Orientação nº 33).

Importante ressaltar que, tal entendimento só é aplicável se tais condições se mantiverem
durante todo o período em que perdurar a oferta de valores mobiliários no exterior, sendo vedada
a procura por subscritores ou adquirentes no Brasil para valores mobiliários ofertadas no exterior,
ainda que os investidores brasileiros procurados tenham relacionamento comercial prévio e
habitual com os intermediários da oferta ou sociedades integrantes do mesmo conglomerado.

Ainda, com relação à oferta de distribuição realizada no exterior, o Ofício aborda sobre a
importância de observar o Parecer de Orientação nº 32 quando houver divulgação pela internet, a
fim de evitar que a publicidade realizada por meio da internet possa ser caracterizada como oferta
pública sujeita a registro na CVM.

Fixação de Parcelas Não Institucionais em Ofertas Públicas de Distribuição. Fixação de Parcelas Não Institucionais em Ofertas Públicas de Distribuição. Outra novidade
trazida pelo Ofício está relacionada à fixação de parcelas não institucionais em ofertas públicas de
distribuição, particularmente nas ofertas em que haja segregação em varejo (normalmente até R1
milhão) e private (de R$1 milhão a R$10 milhões). Apesar de ainda estar sujeita a análise e
futuras novas interpretações da SRE, o Ofício, além de reiterar recomendações passadas com
relação a limites de valor a investidores da parcela de varejo, apontou alguns aspectos que
consideraram melhores práticas quando do emprego de segmentação da tanche não instrucional,
com estabelecimento de lock-up, quais sejam: (i) nas ofertas públicas iniciais, considerando não
existirem parâmetros de liquidez verificáveis para as ações e, ainda que todas as informações
disponíveis da emissora sejam aquelas prestadas no âmbito da oferta pública, se houver previsão
de lock-up em qualquer dos segmentos, deverá haver previsão de alocação mínima sem lock-up
(sem prioridade) no respectivo segmento; (ii) nas ofertas subsequentes, havendo previsão de
lock-up no segmento varejo, sujeita a limite máximo de investimento de R$1 milhão, sem que
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haja garantia de alocação mínima nesse segmento sem lock-up (sem prioridade), a mesma
sistemática deve ser adotada para segmento private, na qual podem ser realizadas reservas em
montante entre R$1 milhão até R$10 milhões; (iii) o lock-up da parcela prioritária do segmento
private deve ser sempre superior ao lock-up da parcela prioritária do segmento varejo; e (iv) o
Prospecto Definitivo deve informar as alocações realizadas em todos os segmentos, bem como as
eventuais alocações prioritárias, existentes na tranche não institucional.

Dever de verificação do perfil do investidor.Dever de verificação do perfil do investidor.  A SRE manifestou-se no sentido que a análise do
perfil do investidor no âmbito de procedimento de oferta pública de distribuição não deve se
resumir às regras da CVM sobre suitability, mas alcança também outros tipos de restrições.

Tal interpretação fundamenta-se no dever atribuído ao intermediário líder da oferta de
acompanhar e controlar o plano de distribuição dos valores mobiliários, conforme artigo 37, inciso
IX da Instrução CVM 400, em conjunto com a exigência contida no item 12 do anexo II da mesma
Instrução, que prevê comprovação de atendimento das demais exigências legais ou
regulamentares para a distribuição dos valores mobiliários que não decorram da própria Instrução
CVM 400.

Assim, os intermediários devem diligenciar para verificar se os investidores acessados na oferta
pública de distribuição podem adquirir os valores mobiliários ofertados ou se há restrições para
tanto, ainda que tal avaliação seja de competência primária dos próprios investidores.

Assim, o intermediário de uma oferta voltada para, ou que pode acessar, uma “classe” ou “tipo”
específico de investidor deve efetivamente ter ciência e observar a regulamentação imposta
àquela classe/tipo de investidor, notadamente no que tange a eventuais restrições que impeçam
tais investidores de participar da oferta.

Destinação de recursos de ofertas de cotas de Fundos Estruturados em conflito de interesse.Destinação de recursos de ofertas de cotas de Fundos Estruturados em conflito de interesse.
Nas ofertas de cotas de fundos estruturados (FIIs e FIPs), poderá ser outorgada procuração, pelos
investidores ao administrador do fundo, para sua representação em posterior assembleia geral
que delibere sobre aquisição de ativos em situação de conflito de interesses.

Vale ressaltar que o Ofício apresenta o entendimento da CVM sobre o conteúdo mínimo das
procurações: (i) devem conter deliberações individualizadas para cada ativo (no caso de ativos
não financeiros), com respectiva orientação de voto individualizada, permitindo ao investidor a
manifestação de voto contrário à aquisição; (ii) não poderá ser irrevogável e irretratável; (iii) não
será obrigatória; (iv) será dada por investidor que tenha tido acesso a todos os elementos
necessários ao exercício do voto; (v) deverá conter um disclaimer incentivando o investidor a
participar da assembleia; e (vi) será outorgada sob a condição suspensiva de que o investidor se
torne cotista.

No caso de deliberação sobre aquisição de ativos não financeiros, a aprovação deve ser prévia e
específica para cada ativo. Para ativos financeiros, é permitida a aprovação de critérios de
elegibilidade delimitados que orientarão as aquisições futuras, não sendo necessária a deliberação
prévia individualizada. Nesse último caso, a aprovação dos critérios deverá ser ratificada
posteriormente se houver alteração significativa no número de cotistas ou do patrimônio líquido do
fundo. Isso porque é irregular a deliberação em assembleia que promova a inserção no
regulamento da prerrogativa de aquisição de ativos em situação de conflito de interesses, de modo
que tal aprovação não pode permanecer para todo o período de duração do fundo.
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Assim, os prospectos de novas ofertas públicas devem conter esclarecimentos sobre aprovações
anteriores de aquisição de ativos financeiros que estejam em situação de conflito de interesses (p.
ex. quais são os critérios de elegibilidade aprovados e qual foi o quórum de aprovação).

A CVM entende que a existência de tais critérios de elegibilidade é uma alteração relevante na
política de investimento do fundo e, para fundos imobiliários, impossibilita o pleito de registro
automático de nova oferta pública de cotas.

CRAs com lastro pulverizado.CRAs com lastro pulverizado. De acordo com o Ofício, a securitizadora está dispensada da
verificação prévia da integralidade dos produtores rurais, nas ofertas de CRAs com lastro
pulverizado, nos casos em que: (i) a documentação da oferta contenha previsão de que a
securitizadora será responsável pela efetiva vinculação de produtores rurais aos direitos creditórios
lastro da operação; (ii) os produtos ou insumos envolvidos nas transações que originaram os
direitos creditórios sejam de utilização integral na produção agrícola; e (iii) os cedentes envolvidos
na operação declarem que todos os seus clientes vinculados aos direitos creditórios lastro da
operação que não são distribuidores são produtores rurais.

Ainda, o emissor e o coordenador líder da oferta permanecem responsáveis pela veracidade das
informações prestadas nos documentos da oferta[1]. E deve constar no prospecto da oferta o
método de verificação do lastro (se será feita por amostragem, por exemplo), bem como um fator
de risco acerca do método de verificação adotado

Ofertas decorrentes de operações de securitização.Ofertas decorrentes de operações de securitização. Nas ofertas de CRI e CRA corporativos, caso
o prospecto da oferta conte com seção de apresentação da devedora do lastro ou do eventual
coobrigado, tal seção deverá observar às normas aplicáveis à seção “sumário da emissora”[2],
observadas as especificidades para as companhias abertas e fechadas. Ainda, no caso de CRIs e
CRAs que contem com garantia sem coobrigação, deverão constar dos principais documentos da
oferta informações que permitam ao investidor avaliar efetivamente em qual medida tais
garantias impactam o risco da operação.

Exclusivamente para as ofertas de CRA, passa a ser obrigatória a inclusão de declaração do
coordenador líder e da emissora nos principais documentos da oferta, na seção de destinação dos
recursos (quando se tratar de CRA por destinação) ou na seção de direitos creditórios do
agronegócio (quando se tratar de CRA por origem), com o objetivo de reafirmar a reponsabilidade
do coordenador líder e da emissora acerca da veracidade e consistência das informações prestadas
nos documentos da oferta[3].

Por fim, nas ofertas públicas de cotas de FIC-FIDC, caso o fundo atinja determinados limites de
concentração[4], será obrigatório incluir no prospecto a informação consolidada dos devedores ou
coobrigados dos direitos creditórios detidos pelos FIDCs investidos. Ainda, deverá constar no
prospecto também a declaração do administrador do fundo, obrigando-se a incluir essa informação
no futuro, caso os limites sejam posteriormente atingidos.

Registro em cartório de atos dos Fundos de Investimento. Registro em cartório de atos dos Fundos de Investimento. Em razão da Lei de Liberdade
Econômica[5], os atos de constituição de fundos, bem como posteriores deliberações pela
alteração do regulamento, não precisam mais de registro em cartório. Somente o seu registro na
própria CVM será suficiente para sua publicidade e oponibilidade a terceiros. Porém, a
obrigatoriedade de registro em cartório permanece para os atos de deliberação sobre ofertas
públicas de valores mobiliários que não modifiquem o regulamento.
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Resilição Voluntária ou Involuntária do Contrato de Distribuição. Resilição Voluntária ou Involuntária do Contrato de Distribuição. Tendo em vista o princípio da
irrevogabilidade da oferta previsto no artigo 22 da Instrução CVM 400, e que rescisão do Contrato
de Distribuição implica na revogação da oferta, a CVM reforçou que a efetiva rescisão e
consequente cancelamento da Oferta deve ser previamente submetido à SRE, nos termos do
artigo 25 da Instrução CVM 400.

Além disso, a CVM solicitou atenção especial às hipóteses de resilição contidas nos contratos de
distribuição, de forma que as mesmas observem os princípios dispostos no artigo 25 da Instrução
CVM 400, que fundamentam a possibilidade de revogação da oferta, qual seja a ocorrência de
alteração substancial, posterior e imprevisível que acarretem o aumento relevante dos riscos
assumidos pelo ofertante e inerentes à própria oferta.

O conteúdo do Ofício, muito embora consolide as recomendações de anos anteriores e expresse
o entendimento da CVM acerca das normas aplicáveis à distribuição de valores mobiliários, não
dispensa a leitura das normas aplicáveis em vigor e posteriores atualizações e modificações

- A íntegra do Ofício está disponível para consulta no
site: http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sre/oc-sre-0120.html
 
[1] Nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400.
[2] Conforme artigo 40, §3º da Instrução CVM 400.
[3] Conforme exigido pelo  artigo 56 da Instrução CVM 400.
[4] Os limites de concentração são divididos em 10% (dez por cento) e acima de 20% (vinte por cento) dos
devedores do fundo. Tal consolidação deverá conter: (i) nome do devedor ou do obrigado; tipo societário e
características gerais de seu negócio; (ii) natureza da concentração dos créditos cedidos; (iii) disposições
contratuais relevantes a eles relativas; para os devedores responsáveis pelo pagamento ou pela liquidação de
mais de 10% (dez por cento) dos ativos que compõem o patrimônio do FIC-FIDC, e para os responsáveis por
mais de 20% (vinte por cento), deverão ser apresentadas as demonstrações financeiras auditadas, elaboradas
na forma da legislação societária em vigor. Essa previsão está contida nos itens 5.2 e 5.3 do Anexo III-A da
Instrução CVM 400.
[5] Lei nº 13.874/2019.
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