
 

 

 

¹ Para fins do disposto, a companhia será considerada pré-operacional enquanto não tiver apresentado 

receita proveniente de suas operações, em demonstração financeira anual ou, quando houver, em 

demonstração financeira anual consolidada elaborada de acordo com as normas da CVM e auditada por 

auditor independente registrado na CVM. 

 
Boletim Informativo 
Setembro/2014 

J.R.Amaral  
ADVOGADOS 

 
Dezembro/2013                  

 
CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

    

 

A CVM tornou público no dia 25/09/2014 a Instrução CVM nº 551/14 que adiciona 

ações no rol de ativos de ofertas públicas com esforços restritos 

 

A CVM publicou no dia 25/09/2014 a Instrução CVM nº 551 que altera e acrescenta 

dispositivos à Instrução CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, à Instrução CVM nº 400, 

de 29 de dezembro de 2003, e à Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. 

 

A Instrução CVM nº 551/14 altera a Instrução nº 332/00, que trata da emissão e 

negociação de certificado de depósito BDR, em seu artigo 5º, que no seu inciso X 

passa a vigorar com a seguinte redação: “o BDR Nível III poderá ser distribuído por 

meio de oferta pública registrada na CVM ou oferta pública com esforços restritos.”. 

Já a Instrução nº 400/03, que trata sobre ofertas públicas no mercado primário ou 

secundário, passa a vigorar acrescida do art. 32-A, regulando que a primeira oferta 

pública registrada de ações emitidas, bem como de outros valores mobiliários, por 

companhia em fase pré-operacional¹ será distribuída exclusivamente para 

investidores qualificados e a negociações desses valores em mercados 

regulamentados de valores mobiliários deve ser realizadas somente por esses 

investidores pelo prazo de 18 (dezoito) meses contado do encerramento da oferta. 

 

Nos ajustes à Instrução nº 476/09, estão a não aplicação do direito de preferência de 

90 (noventa) dias aos antigos acionistas, dando-lhes um direito de prioridade em 

oferta primária, bem como a inclusão dos certificados de operações estruturadas 

como valor mobiliário. A CVM ainda decidiu por aumentar, de 50 para 75, o número 

de investidores qualificados que podem ser procurados e de 20 para 50 o número de 

investidores qualificados que podem subscrever ou adquirir os valores mobiliários 

ofertados, maior detalhamento da informação divulgada no comunicado de 

encerramento da oferta, ampla divulgação no mercado das informações fornecidas 

pelo emissor com registro na CVM aos investidores qualificados e a obrigatoriedade 

de comunicar o início da oferta. 

 

A Instrução nº 551/14 modifica a obrigatoriedade de valores mobiliários ofertados 

que só podem ser negociados entre investidores qualificados, adicionando novas 

exceções, como os valores mobiliários que forem distribuídos com esforços restritos, 

caso já tenha ocorrido ou venha ocorrer o encerramento de oferta pública de ações 

de distribuição registrada da mesma espécie e classe ou que tenha ultrapassado o 

prazo de 18 (dezoito) meses da data de início a negociação na bolsa de valores de 

ações da mesma espécie e classe.  
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Além da exceção no caso de distribuição pública com esforços restritos, de ações de emissores em fase pré-

operacional, sendo que tal restrição acabará a partir da data em que, conjuntamente, a companhia se tornar 

operacional, tenha passado 18 (dezoito) meses ao encerramento da oferta e tenha decorrido 18 (dezoito) meses 

da admissão à negociação das ações em bolsa de valores. 

 

 

DREI - DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO 

 

 

O DREI publicou no último dia 10/09/2014 a Instrução Normativa DREI nº 26 que altera os Manuais de 

Registro de Empresário Individual, Sociedade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada – EIRELI, Cooperativa e Sociedade Anônima. 

    

O Departamento de Registro Empresarial e Integração publicou os novos Manuais de Registro de Sociedades 

Limitadas, Anônimas, Cooperativa e EIRELI, que já haviam sido aprovados pela Instrução Normativa nº 10, 

de 5 de dezembro de 2013. 

 

Como principais destaques nas alterações realizadas no Manual das Sociedades Limitadas, a IN DREI nº 26 

incluiu disposições referentes à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (“M.E.” e “E.P.P.”, 

respectivamente), instituídas por Lei Complementar de 123/2006, data posterior ao último Manual, alterando 

as instruções normativas de forma a adequar o Manual à Lei Complementar 123. Outra alteração importante 

foi a inclusão de regras mais detalhadas sobre transformação, incorporação, fusão e cisão nos Manuais das 

Sociedades Limitadas e das Sociedades Anônimas. 

 

Nos Manuais das Sociedades Limitadas e das Sociedades Anônimas foram incluídas regras também sobre 

restrições e impedimentos a estrangeiros, mediante compilação das determinações constitucionais e de outras 

normas já dispostas, porém nunca antes elencadas nos Manuais, os quais se limitavam anteriormente a uma 

mera observação no sentido de recomendar o leitor a buscar orientação nas instruções normativas sobre o 

tema. 

 

As alterações no Manual da EIRELI são igualmente substanciais, acrescentando novas disposições sobre 

“alteração do ato constitutivo, transformação, cisão, incorporação e fusão”, assim como instruções quanto ao 

enquadramento de EIRELI em ME e EPP. 

 

Os Manuais do Empresário Individual (“E.I.”) e das Cooperativas também sofreram alterações, sendo que 

aquele destinado ao E.I. traz como destaque os novos dispositivos que dispõe sobre o seu enquadramento ou 

desenquadramento como M.E. ou E.P.P., enquanto o Manual das Cooperativas traz como novas instruções o 

aprofundamento sobre os atos societários de incorporação, fusão e desmembramento de cooperativas, e novas 

regras sobre as Cooperativas de Trabalho. 

 

Os Manuais encontram-se disponíveis na seguinte página da internet: http://drei.smpe.gov.br/. 


