
 

 
Abril de 2017 
 
Novas regras para os Programas de Distribuição de Valores 
Mobiliários 
 
Entraram em vigor em 22 de março as novas regras aplicáveis 
ao programa de distribuição de valores mobiliários, conforme 
previstas na Instrução CVM nº 584, de 22 de março de 2017, da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A instrução altera e 
acrescenta dispositivos à Instrução CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, e à Instrução CVM nº 480, de 7 de 
dezembro de 2009. 
 
Breve Histórico do Programa de Distribuição 
 
A Instrução CVM nº 400/03 previa o arquivamento na CVM 
de Programa de Distribuição de Valores Mobiliários com o 
objetivo de permitir maior agilidade às distribuições futuras de 
valores mobiliários nele mencionados por emissores frequentes. 
De acordo com o Edital de Audiência Pública SDM nº 04/16, 
que deu origem à Instrução CVM nº 584/17, o mecanismo, que 
previa o arquivamento de um prospecto geral indicando os 
valores mobiliários a serem ofertados dentro do período de 2 
(dois) anos, não vem sendo utilizado pelo mercado. 
 
Audiência Pública SDM nº 04/16 
 
A Audiência pública para alteração das regras do Programa de 
Distribuição de Valores Mobiliários teve início em maio de 
2016 e foi concluída em agosto do mesmo ano.  
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Os participantes da Audiência sugeriram alterações quanto aos critérios de elegibilidade, tipos de 
ativos ofertados no programa, informações prestadas no seu arquivamento, prazo de duração, 
solicitação de documentos e informações pela CVM, situações impeditivas para a realização da 
oferta, seus documentos, uso de material publicitário e declarações prestadas. 
 
Dentre as sugestões não acatadas pela CVM, destacamos: (i) a apuração de valor mínimo não 
limitado às debêntures, mas independente do valor mobiliário objeto; (ii) o uso de oferta 
concomitante para apuração do valor mínimo de oferta; (iii) a redução do valor de mercado 
exigido; (iv) a alteração da forma de cálculo do valor de mercado, aumentando o período de 
apuração e adotando como métrica a média do preço do fechamento das últimas 60 sessões de 
negociação antes do pedido de registro de forma a evitar possíveis distorções decorrentes de 
condições de mercado específicas; (v) a criação de novo critério alternativo de elegibilidade que 
considerasse emissores que assumissem a obrigações de adotar mecanismos de divulgação 
periódica de relatório de análise; e (vi) a redução do tempo de registro do emissor exigido para 12 
meses. 
 
Alterações introduzidas 
 
A Instrução CVM nº 584/17 institui novo Programa de Distribuição, especializado em debêntures 
e notas promissórias, visando dar mais celeridade à realização das ofertas e permitir o 
aproveitamento de janelas de oportunidade. São estabelecidos novos requisitos de exigibilidade 
aos Emissores e o prazo de validade do Programa passa a ser de 4 (quatro) anos. 
 
Os requisitos necessários à companhia para requerer à Superintendência de Registro de Valores 
Mobiliários – SRE o registro de programa de distribuição de valores mobiliários levam em conta 
parâmetros que procuram capturar o grau de exposição e de acompanhamento dos emissores pelo 
mercado. São eles: 
 
(i) cumprir com um dos seguintes requisitos: (a) ter realizado ofertas públicas registradas de 

debêntures ou notas promissórias de pelo menos R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de reais) nos últimos 48 (quarenta e oito) meses anteriores ao pedido; ou (b) ter valor de 
mercado das ações em circulação de pelo menos R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
reais) no fechamento do último dia útil do trimestre anterior ao pedido; 
 

(ii) ter registro de emissor e estar em fase operacional há mais de 24 (vinte e quatro) meses; e 
 

(iii) ter cumprido nos últimos 12 (doze) meses os prazos de entrega de formulário de referência 
e demonstrações financeiras anuais e trimestrais. 
 

Junto ao pedido de registro do Programa de Distribuição, a companhia deve entregar prospecto 
contendo informações específicas de cada emissão, além de alerta de que tais informações estão 
sujeitas a alteração e de que as informações relativas aos prazos e condições específicas de cada 
oferta serão prestadas no suplemento ao prospecto. Da ocasião do pedido de registro automático 



 
 
 

das ofertas referentes ao Programa de Distribuição, o emissor apresentará, junto ao suplemento ao 
prospecto, as versões definitivas dos documentos e relatório de agência classificadora de risco, se 
houver. 
 
Ademais, foram acrescentadas novas situações impeditivas à realização de ofertas no âmbito do 
programa. Ao já previsto impedimento em caso de ocorrência de oferta em condições diversas das 
constantes da Instrução ou do registro, oferta ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta e em hipóteses de não cumprimento das exigências formuladas pela CVM dentro dos 
prazos previstos, somaram-se três novas possibilidades: (i) a companhia não ter cumprido com os 
prazos de entrega de formulário de referência e demonstrações financeiras anuais e trimestrais nos 
últimos 12 meses; (ii) as demonstrações financeiras que servem de base ao pedido de registro de 
programa estarem acompanhadas de relatório de auditoria independente que contenha opinião 
modificada; e (iii) a emissora ou qualquer de suas controladas ter inadimplido dívidas relevantes e 
informações relativas a esse evento não terem sido divulgadas em notas explicativa da última 
demonstração financeira anual ou trimestral enviada à CVM.  
 
Dentre as flexibilizações inseridas pela nova Instrução, está a possibilidade de indicar na forma de 
lacunas as datas que ainda não sejam conhecidas ou definidas por ocasião do pedido de registro do 
programa de distribuição, devendo, portanto, haver inclusão de alerta sobre atualizações a que 
estão sujeitas as informações prestadas. Ademais, apesar de continuarem aplicáveis às normas 
quanto à publicidade, a utilização de material publicitário em ofertas vinculadas ao programa 
deixa de depender de prévia autorização da CVM. 
 
A atualização das regras do Programa de Distribuição foi bem vinda, haja vista que era um 
instrumento pouco utilizado pelos participantes do mercado e se apresenta como uma fonte de 
captação periódica para as companhias que aderirem ao Programa. 
 
Adequação à Nova Instrução 
 
A nova instrução estabelece que, enquanto não estiver disponível o sistema informatizado de 
concessão de registro e recepção de documentos, o pedido de registro automático de oferta 
pública de distribuição produzirá efeitos decorridos 5 (cinco) dias úteis do protocolo do pedido na 
CVM. 
 
Ainda, durante o exercício de 2017, as companhias que queiram protocolar pedido de registro de 
Programa de Distribuição, poderão calcular o valor mínimo de ofertas previsto no art. 11, I, “a”, 
considerando as ofertas realizadas nos últimos 60 meses anteriores à data do pedido, flexibilizando 
o período de 48 meses estabelecido para contabilização dos valores das ofertas no início da 
vigência da Instrução. 
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