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RESUMO 

 

Essa dissertação tem por objeto examinar a regulação das ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários sob duplo enfoque, teórico e prático. Sob o ponto de 

vista teórico, procura-se discutir as razões pelas quais a regulação das ofertas públicas 

foi estruturada em torno da política de ampla divulgação de informações. Quanto ao 

enfoque prático, o objetivo é apresentar de forma organizada e sistematizada, e analisar 

criticamente, as diferentes hipóteses de registro, além das dispensas de requisitos e 

dispensas do próprio registro de distribuição de valores mobiliários previstas na 

regulação Brasileira. Para atingir esse objetivo, a dissertação está dividida em duas 

partes. Na primeira parte, o Capítulo I é dedicado a analisar as duas principais teorias 

de regulação das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, quais sejam, a 

teoria da regulação por meio da política de ampla divulgação de informações e a teoria 

da regulação substantiva, assim como são apresentadas algumas propostas de modelos 

alternativos, como a escolha de regulação pelos emissores e a regulação sobre 

investidores. O Capítulo II da primeira parte tem por escopo demonstrar que o registro 

de distribuição e o registro de emissor são apenas instrumentos para exigir o 

cumprimento da política de ampla divulgação de informações. Por se tratar de mero 

instrumento, a exigência de registro de distribuição poderá ser dispensada ou atenuada 

quando for demonstrado que o público investidor foi adequadamente informado por 

outros meios que não pelo registro. A segunda parte da dissertação é dedicada ao estudo 

da regulação brasileira sobre as ofertas públicas de distribuição. O Capítulo I discute o 

que caracteriza oferta pública de distribuição de valores mobiliários no Brasil e quando 

o registro pode ser dispensado em razão do relacionamento previamente existente entre 

emissores, ofertantes e investidores. O Capítulo II mostra como a CVM administra a 

política de ampla divulgação de informações no mercado de capitais local, tanto pela 

aplicação do sistema de duplo registro, quanto pela imposição de obrigações e de um 

amplo regime de responsabilidades às instituições intermediárias. Os Capítulos III, IV, 

V e VI da segunda parte estão focados na análise da regulação em espécie, aplicável aos 

diferentes regimes de registro e de dispensa de registro de ofertas públicas.  Por último, 

são apresentadas as principais conclusões alcançadas por meio desse trabalho e algumas 

sugestões de aprimoramento da regulação vigente no Brasil.  

 

Palavras-chave: Mercado de valores mobiliários. Oferta pública de distribuição de 

valores mobiliários. Divulgação de informações. Registro obrigatório. Hipóteses de 

dispensa de registro obrigatório.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the regulation on securities public offerings by 

a twofold approach: theoretical and practical. Under the theoretical perspective, 

the discussion aims the reasons why the full disclosure model was adopted as a policy 

to regulate securities public offerings. On the practical side, the goal is to present, in an 

organized and systemic basis, the different hypothesis of registration, together with the 

exemption of requirements and exemptions of registration of public securities offerings 

in Brazilian regulation. To achieve such purpose, the dissertation is divided in two 

sections. In the first section, Chapter I analyses the major theories regarding regulation 

of public securities offering, which are the full disclosure theory and the substantive 

theory, as well certain alternative proposals for models of regulation, such as the issuer’s 

choice and the regulation upon investors. Chapter II of first section is focused on 

demonstrating that the registration of public offerings and the registration of issuers are 

only tools to enforce the full disclosure policy. As being only an instrument, the 

mandatory rule of registration of securities public offerings should be waived or 

softened when shown that the investors got appropriately informed by any other means 

than the register. The second section is devoted to the Brazilian regulation over 

securities public offerings. Chapter I discuss when an offer could be considered as a 

securities public offering under Brazilian regulation and when the registration rule 

would be exempted based on the previous relationship amongst issuers, offerors and 

investors. Chapter II shows how CVM manages the full disclosure policy in the local 

capital markets, both by demanding compliance to the dual-system of registrations and 

imposing several obligations and responsibilities on the market intermediaries. Chapters 

III, IV, V and VI of the second section encompasses the examination of the regulation 

applicable to the regimes of registration and exemptions from the registration rule of 

public offerings. At the end, the main conclusions reached by this dissertation are 

presented, as well as some suggestions to improve the regulation in force in Brazil.  

 

Key words: Securities market. Securities public offerings. Full Disclosure. Registration 

rule. Exemptions from the registration rule.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação e delimitação do tema 

  

A elaboração dessa dissertação foi guiada por dois principais objetivos.  

 

Em primeiro lugar, compreender, com base na análise das teorias discutidas na 

doutrina, por quais motivos se decidiu regular as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários por meio do emprego de uma política pública específica, pautada no ideal de 

ampla divulgação de informações, quando haviam e continuam existindo outras 

possibilidades de abordagem da matéria, como a denominada regulação de mérito ou 

regulação substantiva.   

 

Em segundo lugar, verificar de que forma a racionalidade da política de ampla 

divulgação de informações, formadora e base para a regulação das ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários nas jurisdições analisadas, está refletida no atual conjunto 

de normas que formam o sistema de registros, incluindo hipóteses de dispensas de requisitos 

e hipóteses de dispensa do próprio registro de oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários no direito brasileiro.  

 

Paralelamente a esses dois objetivos, e como subproduto da análise da regulação 

em espécie brasileira, pretendeu-se também apresentar de forma organizada e sistematizada 

as inúmeras hipóteses de simplificação, dispensa de requisitos e dispensa de registro de 

distribuição pública de valores mobiliários.   

 

Por seguir uma lógica diferente das ofertas públicas de distribuição, o exame das 

ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários1 não faz parte do objeto dessa 

dissertação de mestrado. Com efeito, enquanto nas ofertas públicas de distribuição os 

investidores são incitados a comprar valores mobiliários, nas ofertas públicas de aquisição 

os investidores são convidados a vender valores mobiliários de sua propriedade. A troca da 

                                                 
1  Sobre o tema, vide CARVALHOSA, Modesto. Oferta pública de aquisição de ações. Rio de Janeiro: 

IBMEC, 1979; OIOLI, Erik Frederico. Oferta pública de aquisição do controle de companhias abertas. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010. PRADO, Roberta Nioac. Oferta pública de ações obrigatória nas S.A: tag 

along.  São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
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posição jurídica de investidor para a de vendedor faz com que as preocupações da regulação 

sejam sensivelmente diferentes2. 

 

A abordagem a ser dada a este trabalho caminha de uma parte geral e mais abstrata, 

na qual serão analisados os principais fundamentos e aspectos relacionados à regulação das 

ofertas públicas de valores mobiliários, até chegar a um exame mais específico, verticalizado 

e aprofundado das hipóteses de registro e dispensa de registro de ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários.  

 

2. Plano de exposição e divisão do trabalho 

 

Essa dissertação de mestrado está dividida em duas Partes, cada uma subdivida em 

capítulos e itens próprios. 

 

A Parte I tem como objeto examinar os fundamentos e os objetivos para o exercício, 

pelo Estado, de sua atuação reguladora no âmbito das ofertas públicas de distribuição de 

valores mobiliários por meio da imposição do cumprimento da política de ampla divulgação 

de informações. 

 

O Capítulo 1 da Parte I está dedicado especificamente a discutir o porquê da escolha 

da política de ampla divulgação de informações como método para regulação não apenas 

das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, mas também do próprio mercado 

de capitais.  

 

O Capítulo 2, por sua vez, procura relacionar a política de ampla divulgação de 

informações com o principal instrumento utilizado pelo Estado para assegurar o seu 

cumprimento: o sistema de duplo registro, de distribuição de valores mobiliários e de 

emissor de valores mobiliários. No Capítulo 2 também são discutidas algumas hipóteses 

                                                 
2  Se nas ofertas públicas de distribuição ao investidor deve ser franqueado acesso a todas as informações do 

emissor, de suas atividades e negócios, para avaliar não apenas se o preço e as condições de venda dos valores 

mobiliários estão adequadamente demonstradas, mas também se o investimento poderá gerar os retornos 

esperados, nas ofertas públicas de aquisição a preocupação é mais no sentido de garantir que o investidor possa 

examinar se o preço oferecido reflete o verdadeiro valor dos valores mobiliários e, em caso positivo, que o 

ofertante tenha os recursos para liquidar a operação de compra. 



3 

 

teóricas em que o registro poderia se mostrar dispensável tendo em vista as características 

da oferta pública analisada. 

 

A Parte II está inteiramente voltada para o exame da legislação e da regulação 

brasileiras sobre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. Além de discutir 

como os pressupostos teóricos da Parte I influenciaram e se refletem, na prática, na regulação 

nacional, a Parte II também pretende contribuir para o estudo da matéria por meio da 

sistematização das inúmeras hipóteses de dispensa de requisitos e do próprio registro de 

oferta pública de distribuição de valores mobiliários.  

 

 Para tanto, não se poderia deixar de analisar cada uma das quase duas dezenas de 

instruções normativas da CVM que disciplinam as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários, com o objetivo de compará-las entre si e daí tentar extrair a racionalidade do 

nosso sistema de registro obrigatório e hipóteses de simplificação e de dispensa.   

 

A esse respeito, depois do exame das instruções normativas, de vários julgados do 

Colegiado da CVM e de inúmeras manifestações das áreas técnicas da autarquia, consolidou-

se o entendimento de que a sistematização deveria ser feita em torno de dois critérios: 

(a) obrigatoriedade de registro de distribuição e suas exceções (obrigatoriedade de registro, 

simplificação do processo de registro e dispensa de registro) e (b) tipo de valor mobiliário 

oferecido ao público investidor (qualquer tipo de valor mobiliário [regime geral] ou tipos 

específicos [regimes especiais]).  

 

Nesse contexto, a proposta apresentada nessa trabalho divide as normas aplicáveis 

sobre a matéria criadas pela CVM em (a) regime geral de registro obrigatório de ofertas 

públicas (Instrução CVM 400/2003), (b) regime geral de simplificação de registro de ofertas 

públicas (Instrução CVM 400/2003 e Instrução CVM 471/2008), (c) regime geral de 

dispensa de registro de ofertas públicas (Instrução CVM 400/2003 e Instrução CVM 

476/2009) e (d) regimes especiais de ofertas públicas (no qual se discute instruções que 

cuidam de aspectos específicos da oferta pública de determinados tipos de valores 

mobiliários).  

 

Dessa forma, o Capítulo I da Parte II busca examinar como se caracteriza a oferta 

pública de distribuição de valores mobiliários segundo a legislação e regulação vigentes no 
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Brasil, e quando a oferta pública de distribuição de valores mobiliários pode estar isenta de 

registro em razão do relacionamento prévio existente entre o emissor ou o ofertante e o 

público investidor.  

 

 O Capítulo II analisa aspectos específicos e particularidades dos meios pelos quais 

a CVM procura fazer cumprir a política de ampla divulgação de informações no contexto 

nacional, desde a administração do sistema de duplo registro (registro de distribuição e 

registro de emissor) até a imposição de uma série de deveres, obrigações e responsabilidades 

às instituições intermediárias que participam dos esforços de distribuição ao lado dos 

ofertantes.   

 

 Os Capítulos seguintes, III, IV, V e VI, cuidam, respectivamente, do regime de 

registro obrigatório, do regime de simplificação do registro obrigatório, do regime de 

dispensas de requisitos para o registro e de dispensa de registro obrigatório e, por fim, dos 

regimes especiais de realização de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, 

criados em razão das particularidades dos valores mobiliários oferecidos ao público 

investidor. 

 

 Em cada um desses capítulos, apresentamos um panorama geral e prático de cada 

uma das instruções normativas analisadas, assim como buscamos ressaltar os principais 

pontos de crítica identificados a partir da comparação realizada entre todas as normas e de 

seu cotejo com a teoria da regulação das ofertas públicas de distribuição debatida ao longo 

da Parte I.  

 

 Por último, apresentamos uma breve conclusão, na qual são retomados os principais 

aspectos discutidos ao longo dessa dissertação e pontuados alguns apontamentos finais sobre 

o tema.  

 

* * * 
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CONCLUSÃO 

 

1. Síntese Conclusiva 

 

Sem prejuízo do detalhamento das teorias e argumentos apresentados ao longo 

dessa dissertação, a seguir é apresentada uma breve síntese sobre as principais conclusões 

alcançadas nesse trabalho.  

 

1. Por meio do recorte temporal efetuado em 1929, no contexto da crise da bolsa de 

valores de Nova Iorque, e da identificação dos argumentos apresentados para justificar o 

arcabouço regulatório criado com a finalidade de evitar que as práticas abusivas e fraudes 

contra investidores voltassem a ocorrer, sobretudo na doutrina norte-americana, pôde se 

perceber que a política de ampla divulgação de informações que atualmente constitui a base 

da regulação das ofertas públicas de distribuição nas jurisdições analisadas nem sempre 

reinou sozinha.  

 

2. Com efeito, alguns juristas reclamavam que ao Estado deveria recair a 

responsabilidade e a competência por escolher, entre os empreendimentos que lhe eram 

apresentados para registro de distribuição pública de valores mobiliários, quais seriam 

merecedores da autorização de captar publicamente recursos do público investidor e quais 

não teriam a mesma sorte.  

 

3. O resultado da regulação substantiva ou de mérito sobre as ofertas públicas de 

distribuição proposta por esses autores seria atribuir ao Estado o poder de, a seu critério, 

restringir ou impedir a possibilidade de investimentos em emissores em relação aos quais se 

entendesse não existir condições suficientes para acessar a poupança popular.  

 

4. Ainda que sob o argumento de que os investidores seriam melhor protegidos por 

meio de uma participação mais ativa do Estado no processo de registro e de fiscalização das 

ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, prevaleceu a orientação, influenciada 

pelo ideário liberal, de que cada indivíduo deveria ter asseguradas autonomia e liberdade de 

decidir, por si próprio, onde e como investir suas finanças pessoais, suportando todos os ônus 

e responsabilidades de sua decisão de investimento.  
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5. Ao concluir que caberia a cada pessoa, e não o Estado, construir sua decisão de 

investimento, passou-se a defender que a regulação das ofertas públicas de distribuição 

deveria servir como mero suporte no processo de tomada de decisão de investimento pelos 

investidores, algo que seria concretizado por meio da imposição a ofertantes e emissores do 

dever de ampla, completa e quase irrestrita divulgação de informações a seu respeito e a 

respeito dos valores mobiliários oferecidos publicamente.   

 

6. Por meio da aplicação da política de ampla divulgação de informações, verificamos 

que a preocupação do Estado está mais em assegurar o acesso a informações e menos em 

garantir que o público investidor possui capacidade e conhecimento suficientes para 

processar e compreender os materiais divulgados por emissores e ofertantes.  

 

7. Essa ainda é, até hoje, uma das principais críticas ao modelo atual de regulação das 

ofertas públicas de distribuição, haja visto a tendência de cada vez mais ampliar as 

obrigações de disclosure, sem, contudo, ter a certeza, baseada, por exemplo, em estudos ou 

análises empíricas, de que mais informações podem contribuir positivamente para o processo 

de tomada de decisão de investimento.  

 

8. Pelo contrário, alguns dos autores analisados mostram que o excesso de divulgação 

de informações pode fazer com que os investidores prefiram adotar uma decisão de 

investimento menos racional, pautada em critérios emocionais ou em outras variáveis, 

do que fariam se tivessem acesso a uma quantidade limitada, porém mais útil de dados sobre 

o emissor e os valores mobiliários oferecidos.   

 

9. Um dos constantes desafios do modelo de regulação de ofertas públicas através da 

política de divulgação de informações é, nesse passo, criar instrumentos e mecanismos que 

permitam verdadeiramente informar o público investidor, e não apenas despejar sobre ele 

uma quantidade cada vez mais vasta de dados e informações sem qualquer tipo de 

consideração a respeito de sua utilidade.  

 

10. Para se certificar de que o público investidor tem à disposição os documentos, 

informações e dados de que possa precisar para formar sua decisão de investimento de 
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maneira consciente, refletida e independente, o Estado passou a exigir o registro prévio tanto 

da oferta pública de distribuição, quanto do emissor de valores mobiliários.  

 

11. O sistema de duplo registro é considerado como um dos instrumentos do Estado 

para fazer valer a política de ampla divulgação de informações nas ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários. Considerando que o objetivo é informar o público 

investidor, o sistema de registros é apenas um dos meios para que essa finalidade possa ser 

alcançada, nunca um fim em si mesmo.  

 

12. Apesar de ambas as modalidades de registro, de emissor e de distribuição pública, 

terem por produto final assegurar o cumprimento da política de ampla divulgação de 

informações, seus objetivos e pressupostos são diferentes.  

 

13. Com efeito, enquanto o registro de distribuição pública visa informar o público 

destinatário de determinada oferta pública de distribuição a respeito do emissor e dos valores 

mobiliários oferecidos naquela oferta, o registro de emissor tem por escopo manter os 

investidores atuais e futuros informados a respeito das atividades do emissor e da 

performance dos valores mobiliários admitidos à negociação em mercados secundários 

regulamentados enquanto houver valores mobiliários passíveis de negociação pública em 

tais mercados regulamentados.  

 

14. Em outras palavras, o alcance do registro de distribuição pública e de emissor não 

são os mesmos. O primeiro está limitado ao período da distribuição e ao conjunto de pessoas 

que formam o público destinatário da oferta. O segundo tem duração por tempo 

indeterminado e atinge todo o mercado de valores mobiliários, incluindo investidores atuais 

e futuros.  

 

15. Por essa razão, apesar de estarem relacionados, o registro de distribuição pública e 

o registro de emissor não devem ser confundidos e, em nossa opinião, devem ser tratados de 

forma independente, o que influenciará os diferentes arranjos de registro e de dispensa de 

registro discutidos no âmbito da regulação brasileira.     

 

16. No caso do registro de oferta pública de distribuição, sempre que for possível 

demonstrar que o público-alvo está devidamente informado antes do início dos esforços de 
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venda, sem a necessidade de intervenção do Estado, terá sido atendido o objetivo que 

permeia a obrigatoriedade de registro, tornando-o, por conseguinte, dispensável.  

 

17. A dispensa de registro de emissor, por sua vez, dependerá da verificação do 

interesse ou não do emissor em ter admitidos à negociação em mercados regulamentados os 

valores mobiliários de sua emissão. Em caso de resposta positiva, o registro de emissor não 

poderá ser, em princípio, afastado em razão da necessidade de continuamente manter o 

público investidor e o mercado de valores mobiliários informados, inclusive porque o acesso 

a informações é essencial para permitir a formação do preço de cotação dos valores 

mobiliários, a partir do qual as negociações em mercado de bolsa ou de balcão organizado 

serão realizadas.  

 

18. Ainda no contexto da teoria da regulação das ofertas públicas de distribuição, 

discutiu-se outras situações em que a obrigatoriedade de registro de distribuição não se 

mostra imprescindível vis a vis outros objetivos da regulação do mercado de valores 

mobiliários, como o fomento do financiamento das atividades dos entes deficitários que se 

socorrem dessa forma de captação de recursos.  

 

19. Entre as hipóteses discutidas estão a oferta pública de distribuição cujo valor total 

captado não é significante e cujo aporte de capital a ser feito por cada investidor 

individualmente não justifica movimentar todo o aparato regulatório estatal para exigir o 

prévio registro de distribuição. Também se examinou o caso de ofertas públicas destinadas 

a um número limitado de pessoas, em que eventual descumprimento da legislação aplicável 

teria reduzido potencial de afetação dos mercados organizados de valores mobiliários.  

 

20. Dessa forma, procurou-se construir hipóteses teóricas em que a exigência de prévio 

registro de distribuição seria desnecessária e muitas vezes desproporcional ou incompatível 

com as particularidades da oferta pública em questão, inclusive com prejuízo a outros 

objetivos da regulação.  

 

21. Concluída a análise sobre as razões pelas quais a regulação das ofertas públicas de 

distribuição foi estruturada a partir da política de ampla divulgação de informações, a Parte II 

teve por objeto examinar a legislação e regulamentação brasileiras sobre o tema, 
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com enfoque nos pontos de aderência e de fricção com os fundamentos teóricos apresentados 

na Parte I.  

 

22. Inicialmente, se discutiu o que caracteriza oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários para os fins da regulação brasileira, o que pressupôs o exame de seus elementos 

objetivos (esforços de distribuição) e subjetivos (agentes envolvidos, ofertante e público 

investidor), além, é claro, do próprio estudo dos ativos que são ofertados publicamente, 

os valores mobiliários.  

 

23. De modo a identificar se determinada oferta pode ser considerada oferta pública de 

distribuição de valores mobiliários, foi apresentada uma proposta de teste, dividido em três 

etapas consecutivas de validações: (a) em primeiro lugar, verificar se existe esforço de venda 

capaz de atingir o público investidor em geral; (b) em segundo lugar, confirmar que os 

destinatários dos esforços de venda da distribuição são pessoas residentes, domiciliadas ou 

constituídas no Brasil; e (c) por último, e em terceiro lugar, identificar se o objeto ofertado 

é composto por valores mobiliários nos termos da Lei 6.385/1976 ou por outros títulos que 

a legislação esparsa determina que sejam tratados tal como se fossem valores mobiliários.  

 

24. Durante a discussão de como as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários são caracterizadas segundo a legislação e a regulação nacional, verificou-se que, 

no conceito de “público investidor em geral”, a regulação excetua as pessoas que tenham 

prévia, estreita e habitual relação trabalhista, societária, creditícia ou comercial com o 

emissor ou com o ofertante e eventuais contratados ou partes relacionadas a esses.  

 

25. Apesar de prever a ressalva, a Instrução CVM 400/2003 não disciplina a 

consequência da verificação de que o público investidor é formado por pessoas com prévia, 

estreita e habitual relação com o emissor. Por outro lado, as decisões do Colegiado da CVM 

discutidas no Capítulo I da Parte II mostram que essa é, na verdade, uma hipótese de dispensa 

de registro de distribuição por solicitação do interessado.  

 

26. Assim, a despeito de serem ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, 

as ofertas destinadas a pessoas com prévia, estreita e habitual relação com o emissor ou com 

o ofertante podem ser dispensadas de registro pela CVM.  
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27. Nesse caso, a oferta continua sendo pública, mas a regulação reconhece que a 

proximidade com o ofertante ou com o emissor tornam desnecessário o registro com base no 

pressuposto de que o público investidor já teve acesso às informações de que necessita para 

formar sua decisão de investimento.  

 

28. Por isso, o teste completo de identificação de oferta pública de distribuição de 

valores mobiliários não é encerrado no momento em que se conclui tratar-se de oferta pública 

de distribuição de valores mobiliários segundo o ordenamento jurídico brasileiro, mas deve 

ir além e investigar também se tal oferta pode ou não ser dispensada de registro na CVM em 

razão de suas características.  

 

29. Do ponto de vista do ofertante e do emissor, o que importa em termos práticos é 

justamente saber se a sua oferta estará sujeita às regras editadas pela CVM, de modo que 

seja possível se preparar e verificar a viabilidade de atendimento de todo o arcabouço 

regulatório criado em torno do tema.  

 

30. Nos termos da atual regulação, somente será concedida dispensa de registro com 

base na existência de relação prévia, estreita e habitual com os investidores se o interessado 

provocar a análise da CVM.  

 

31. Apesar disso, muitas situações sobre as quais parece haver o entendimento de que 

prescindem de registro (como, por exemplo, ofertas para atuais acionistas ou cotistas, ofertas 

para empregados de nível executivo ou gerencial, ofertas para credores relevantes, entre 

outras) poderiam ser tratadas pela CVM, na verdade, como hipóteses de dispensa automática 

de registro.  

 

32.   A revisão das instruções normativas da CVM para incluir novas hipóteses de 

dispensa automática de registro baseada na existência de relação prévia, estreita e habitual 

com o emissor ou o ofertante, traria maior segurança jurídica para ofertantes e emissores e 

evitaria gastos de recursos, tempo e energia desnecessários, assim como o risco de perder 

janelas de oportunidade em razão do período de espera até que a autarquia profira sua decisão 

final.  
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33. Da mesma forma, e apesar de não ser uma hipótese de relação prévia, estreita e 

habitual com o emissor ou o ofertante, debateu-se a necessidade de se reconhecer a ausência 

de interesse em regular ofertas públicas cujo público investidor é limitado numericamente, 

dispensando, assim, o registro de distribuição na CVM.  

 

34. Nesses casos, ainda que não se possa assegurar que o público investidor teve acesso 

a todas as informações que a regulação entende serem adequadas para a tomada de decisão 

de investimento, a restrição da quantidade de pessoas abordadas aponta para a maior 

proximidade com o emissor ou com o ofertante e para a necessidade de efetiva negociação 

dos termos da oferta com os investidores para que sua viabilização possa ser concretizada, 

o que implicaria, consequentemente, na divulgação de informações em extensão suficiente 

para que o investidor possa se decidir.  

 

35. Da mesma forma, outra justificativa para a dispensa automática de registro seria o 

menor potencial lesivo apresentado por essas ofertas públicas de distribuição. Assim, ainda 

que ocorram fraudes ou descumprimentos, em razão da limitação do número de investidores 

abordados, seus efeitos provavelmente ficarão circunscritos e não afetarão o funcionamento 

normal dos mercados organizados de valores mobiliários.  

 

36. Ainda sobre o tema caracterização de oferta pública de distribuição, o estudo da 

definição de valores mobiliários mostrou que determinados títulos de investimento, ainda 

que possam ser qualificados como valores mobiliários conforme sua definição geral e teórica 

(investimento de recursos em empreendimento coletivo do qual se espera obter retorno 

financeiro a partir do esforço de terceiros), foram excluídos do alcance da fiscalização e 

regulamentação da CVM por expressa disposição legal.   

 

37. A esse respeito, a Lei 6.385/1976 determina que os títulos de dívida pública e os 

títulos de crédito de responsabilidade de instituição financeira não devem ser tratados como 

valores mobiliários, nem estão sujeitos à competência da CVM, mas sim do BCB, como 

autoridade reguladora do mercado financeiro e de capitais formado por títulos de dívida 

pública.  

 

38. A existência de dualidade regulatória entre CVM e BCB, ou até mesmo de 

multiplicidade regulatória, se consideramos outros órgãos reguladores como a SUSEP, 
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em oportunidades de investimento tão semelhantes e próximas umas das outras pode acabar 

por fazer com que se dê preferência e maior facilidade de acesso à poupança popular por 

meio de determinados instrumentos de investimento em detrimento de outros.  

 

39. Por essa razão, além de se questionar a verdadeira motivação e os fundamentos para 

manutenção da divisão de competências entre CVM e BCB no campo do mercado de 

capitais, é preciso acompanhar com atenção de que forma a interação entre esses órgãos pode 

representar arbitragem regulatória em favor de determinados emissores ou iniciativas de 

captação de recursos em desfavor de outras. Esse é um tema que merece aprofundamento 

em trabalhos posteriores.  

 

40. Superada a análise da definição de oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários no direito brasileiro, passou-se a examinar como a política de ampla divulgação 

de informações é administrada localmente pela CVM. 

 

41. A esse respeito, ratificou-se o entendimento exposto na Parte I de que o sistema de 

registro de ofertas públicas de distribuição e de registro de emissor é a principal ferramenta 

utilizada pela CVM para atingir tal finalidade.  

 

42. Além de reforçar a necessidade de tratar separadamente os registros de oferta 

pública de distribuição e de emissor, defendemos o entendimento de que a Lei 6.385/1976 

prevê que o registro da oferta pública de distribuição autoriza automaticamente o ofertante 

a utilizar o mercado de balcão não organizado para colocar os valores mobiliários junto ao 

público investidor, sem a necessidade de solicitar, concomitantemente ao registro da oferta 

pública de distribuição, o registro de emissor na CVM.  

 

43. Dessa forma, seria permitido ao ofertante realizar a oferta pública de distribuição 

sem obter registro de emissor, conquanto os esforços de venda ficassem restritos ao mercado 

de balcão não organizado e os investidores fossem alertados de que após o encerramento da 

oferta os valores mobiliários comercializados não seriam admitidos à negociação em 

mercados regulamentados.  

 

44. O registro como emissor na CVM somente passaria a ser necessário, por 

conseguinte, se houvesse interesse e intenção em obter autorização para ter valores 
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mobiliários admitidos à negociação em mercado secundário depois da finalização da oferta 

pública. Caso contrário, apenas o registro de distribuição pública seria necessário, podendo 

ainda ser dispensado nas hipóteses previstas na regulação.  

 

45. A decisão da CVM em registrar ou não determinada distribuição pública de valores 

mobiliários é vinculada e está limitada, como regra geral, a analisar aspectos formais de 

legalidade, como o atendimento do regime informacional aplicável ao tipo de oferta pública 

que se pretende realizar.  

 

46. Apesar disso, identificamos na legislação e regulação algumas características e 

feições da regulação substantiva ou de mérito, como a possibilidade de a CVM indeferir o 

registro de distribuição por entender que o empreendimento que se pretende financiar por 

meio do mercado de capitais é inviável ou temerário.  

 

47. Nesse caso, a opinião uníssona da doutrina, com a qual compartilhamos, é a de que 

somente em caráter excepcionalíssimo a CVM poderá usar a prerrogativa de indeferir a 

solicitação de registro de distribuição com base em características comercias ou operacionais 

do empreendimento, notadamente quando restar totalmente evidente que a mera aplicação 

da política de ampla divulgação de informações não é suficiente para assegurar a adequada 

proteção do público investidor.  

 

48. Outros exemplos de aspectos de regulação de mérito encontrados nas normas da 

CVM são, na oferta pública de distribuição de CAVs, a limitação à 10% do montante da 

captação dos honorários e encargos de distribuição, e, nas ofertas públicas de sociedades 

empresárias de pequeno porte, a exigência de que o investidor líder e as sociedades 

empresárias de pequeno porte concedam tag along de venda de participação societária ou de 

controle aos investidores. 

 

49. Além do sistema de duplo registro, outra forma de assegurar o cumprimento da 

política de ampla divulgação de informações discutida nesse trabalho é por meio da 

imposição de obrigações e responsabilidades aos agentes que atuam ao lado dos ofertantes 

nas ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, sobretudo as instituições 

intermediárias.  
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50. Sobre esse aspecto, a regulação da CVM considera as instituições intermediárias 

como verdadeiros gatekeepers do sistema de regulação de ofertas públicas de distribuição, 

atribuindo uma série de deveres a essas entidades, como o de investigar se as informações 

divulgadas pelo ofertante são verdadeiras, precisas e completas, de assegurar que os 

investimentos sugeridos aos investidores sejam adequados ao seu perfil de investimento e 

de garantir que determinados produtos financeiros somente serão negociados por 

investidores profissionais ou qualificados, quando assim for determinado na regulação.  

 

51. Em seguida, passou-se a analisar os regimes de registro e dispensa de registro de 

ofertas públicas de distribuição, divididos em regime geral de registro obrigatório, regime 

geral de simplificação do registro obrigatório, regime de dispensas de requisitos ou do 

próprio registro e regimes especiais.  

 

52. O regime geral de registro obrigatório de ofertas públicas de distribuição é 

representado pela Instrução CVM 400/2003, que é utilizada como modelo para as demais 

instruções normativas editadas pela autarquia que disciplinam aspectos específicos de 

ofertas públicas de determinados tipos de valores mobiliários ou de operações com 

características singulares, igualmente sujeitas a registro na CVM.   

 

53. A partir do panorama geral introduzido pela Instrução CVM 400/2003, que exige o 

registro da oferta pública, o registro do emissor e a participação obrigatória de instituições 

intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários nas ofertas 

públicas, foram estabelecidos requisitos adicionais nas demais instruções normativas que 

disciplinam ofertas públicas de distribuição, quando se entendeu que a oferta pública em 

questão poderia representar mais riscos para os investidores, ou hipóteses de dispensa, 

quando a situação se invertia e a atuação do Estado poderia ser sensivelmente reduzida.  

 

54. Dessa forma, há (a) ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários que 

observam apenas a Instrução CVM 400/2003, (b) ofertas públicas que se submetem tanto à 

Instrução CVM 400/2003 quanto à instrução específica a respeito do tipo de valor mobiliário 

oferecido e, por fim, (c) ofertas públicas que não estão sujeitas à Instrução CVM 400/2003, 

nem mesmo subsidiariamente, sendo disciplinadas autonomamente por regras especiais.  
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55. O primeiro passo rumo à dispensa de registro passa por sua simplificação. A esse 

respeito, a Instrução CVM 400/2003, nas hipóteses em que especifica, e a Instrução CVM 

471/2008, que trata dos convênios celebrados pela CVM com entidades autorreguladoras 

responsáveis pela análise prévia de pedido de registro de distribuição, formam o assim 

denominado “regime geral de registro simplificado de ofertas públicas”. 

 

56. A principal razão para que o processo de registro de distribuição seja simplificado 

reside na circunstância de o emissor já estar registrado na CVM, o que implica cumprimento 

do regime informacional próprio dos emissores previsto na Instrução CVM 480/2009. 

Considerando que o emissor já possui registro de companhia aberta, o registro de 

distribuição pode ser simplificado na medida em que o mercado e o público investidor já 

possuem acesso a parte das informações e dados que lhe seriam disponibilizados por meio 

do registro de distribuição.  

 

57. Ainda a esse respeito, é importante observar que as hipóteses de registro automático 

não se confundem com as hipóteses de dispensa automática de registro.  

 

58. No primeiro caso, a oferta continua sujeita a registro na CVM, apesar de existir uma 

via mais rápida de análise de registro de distribuição, razão pela qual é denominado de 

“registro automático”. Não obstante, o ofertante precisará observar as restrições, prazos, 

comunicações e procedimento tal qual um registro comum de oferta pública de distribuição 

de valores mobiliários.  

 

59. No segundo caso, a oferta está isenta de registro, razão pela qual é tratada tal como 

se fosse uma oferta privada, exceto por eventuais comunicações e dados que devem ser 

reportados pela CVM conforme a hipótese aplicável. Por essa razão, quando se tratar de 

oferta pública automaticamente dispensada de registro, o ofertante estará sujeito, se for o 

caso, ao regime informacional mais brando dentre aqueles existentes para as ofertas públicas 

de distribuição.  

 

60. Ao lado da dispensa automática de registro, existem também as hipóteses de 

dispensa de registro ou de requisitos do registro por solicitação do ofertante endereçada à 

CVM. Para esses casos, a oferta pública somente poderá ser iniciada depois que a CVM se 

manifestar favoravelmente a respeito da dispensa pleiteada ou o ofertante obter o registro de 
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distribuição e cumprir com as demais regras aplicáveis da modalidade de oferta pública de 

distribuição que pretende realizar.   

 

61. As hipóteses de dispensa de registro ou de requisitos para o registro em geral, que 

não estejam relacionadas a um determinado tipo de valor mobiliário, formam o que foi 

denominado nessa dissertação de mestrado como “regime geral de dispensa de requisitos e 

de registro de ofertas públicas”.   

 

62. Conforme debatido no Capítulo V, o art. 4º da Instrução CVM 400/2003 trata das 

principais hipóteses em que a CVM poderá dispensar requisitos para o registro ou o próprio 

registro da oferta pública de distribuição, entre os quais destacam-se o valor unitário e o 

valor total da oferta, a quantidade e à sofisticação do público investidor, assim como o plano 

de distribuição.  

 

63. A principal crítica que se tem a esse respeito é a ausência de previsão de hipóteses 

de dispensa automática de registro quando verificadas determinadas circunstâncias que 

historicamente têm feito com que o Colegiado da CVM dispense o registro a pedido do 

interessado ou que já foram reconhecidas em diversas outras jurisdições como situações em 

que a manutenção da obrigatoriedade de registro seria desproporcional em relação aos 

demais objetivos que a regulação do mercado de valores mobiliários procura atingir.  

 

64. Assim, ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários destinadas a poucas 

pessoas, cujo valor unitário de investimento por investidor e total captado sejam baixos ou 

cujo valor unitário total seja mais elevado do que determinado patamar são exemplos de 

casos em que, na maioria das vezes, a intervenção regulatória do Estado não se justifica.  

 

65. A determinação de que essas hipóteses estariam automaticamente dispensadas de 

registro de distribuição não apenas favorecia o desenvolvimento do mercado, ao permitir 

que determinadas iniciativas pudessem ser realizadas sem a preocupação de autuação dos 

envolvidos por parte da CVM, mas também liberaria a autarquia para dedicar seus escassos 

recursos humanos e financeiros em iniciativas de captação pública de recursos que poderiam 

verdadeiramente representar riscos para o mercado de valores mobiliários. 
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66. Uma iniciativa que tem dado certo são as ofertas públicas com esforços restritos de 

distribuição. Disciplinadas pela Instrução CVM 476/2009, as ofertas públicas com esforços 

restritos de distribuição estão automaticamente dispensadas de registro de distribuição, mas 

só podem ser ofertadas a um número limitado de investidores profissionais e devem contar 

com a intervenção obrigatória de uma instituição intermediária.  

 

67. A limitação ao número de investidores profissionais procurados por ocasião dos 

esforços restritos de distribuição e a possibilidade de que os valores mobiliários adquiridos 

possam ser transferidos para investidores qualificados somente depois de 90 dias da data de 

aquisição são os aspectos que, na nossa visão, deveriam ser revistos em eventual reforma da 

Instrução 476/2009.  

 

68. Com efeito, se a oferta é limitada a investidores profissionais, que representam, no 

direito brasileiro, o segmento mais sofisticado e restrito de investidores, não parece fazer 

sentido impor adicionalmente um limite numérico de pessoas que possam ser abordadas. Em 

outras jurisdições analisadas, como a norte-americana e a europeia, a maioria das ofertas 

públicas destinadas a investidores sofisticados não está sujeita a qualquer limitação 

numérica.  

 

69. No que diz respeito à restrição de participação de investidores qualificados no 

âmbito da oferta, a permissão para que passem a negociar com valores mobiliários depois de 

90 dias da data de aquisição torna inócua a limitação de participação na oferta e soa como 

um contrassenso. Nesse caso, ou a CVM entende que os valores mobiliários oferecidos com 

esforços restritos de distribuição somente podem ser negociados entre investidores 

profissionais ou permite que os investidores qualificados possam aderir à oferta desde o 

início.  

 

70. Ao longo dos estudos para a elaboração da Parte II, sobretudo o Capítulo VI, que 

discute os regimes especiais de ofertas públicas, uma das críticas que se pretendia fazer ao 

final dessa dissertação era justamente a grande quantidade e variedade de normas existentes 

para disciplinar as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, o que dificultava 

não apenas a compreensão da matéria pelo intérprete, mas a própria manutenção da coesão 

e da unidade do sistema de regime de registro obrigatório e de suas hipóteses de dispensa.  
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71. Ao cabo, a conclusão a que chegamos foi ligeiramente diferente. De maneira geral, 

é possível afirmar que o conjunto de instruções normativas editadas pela CVM que compõem 

o sistema de registro obrigatório e as hipóteses de dispensa reflete de maneira adequada as 

preocupações que embasam a teoria da regulação das ofertas públicas de distribuição de 

valores mobiliários.  

 

72. A multiplicidade de normas da CVM não é, na verdade, fruto do trabalho de um 

regulador atabalhoado, mas justifica-se pela multiplicidade de tipos de valores mobiliários, 

cada um com particularidades e complexidades próprias, pelos diferentes meios para 

distribuição de valores mobiliários, pelas variações nos níveis de sofisticação do público 

investidor e pelas características dos emissores de valores mobiliários que se socorrem do 

mercado de capitais. 

 

73. Conforme buscou se mostrar nesse trabalho, existem variáveis demais para serem 

apreendidas e positivadas. Não nos parece possível, portanto, imaginar o estabelecimento de 

apenas uma única instrução normativa ou a criação de uma espécie de “código único” para 

todas e quaisquer modalidades de ofertas públicas de distribuição dos mais variados tipos de 

valores mobiliários.  

 

74. Isso não significa dizer, entretanto, que as diferentes instruções normativas criadas 

pela CVM não deveriam gravitar em torno de um mesmo eixo comum, a necessidade de 

adequada informação do público investidor, e variar conforme a interpretação de que a 

regulação deveria ser mais ou menos extensiva para assegurar o seu cumprimento.  

 

75. Assim, quanto maior os riscos que a oferta pública de determinado valor mobiliário 

apresentar para o público-alvo ou para o adequado funcionamento dos mercados 

regulamentados de valores mobiliários, mais legitimidade os órgãos reguladores possuirão 

para intensificar a regulação e as limitações impostas à liberdade de atuação dos agentes 

privados.  

 

76. A análise realizada ao longo da Parte II mostrou, todavia, que a regulação brasileira 

das ofertas públicas de distribuição nem sempre se manteve próxima do objetivo de proteção 

do público investidor através de sua adequada informação.  
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77. Em muitas oportunidades, faltou, principalmente, coerência na postura da CVM 

quando procurou impor requisitos adicionais para o registro de distribuição de valores 

mobiliários ou para a criação de hipóteses de dispensa, que oscilou de conservadora e 

cautelosa para liberal e permissiva. 

 

78. A esse respeito, por exemplo, não nos parece fazer sentido continuar a demandar o 

registro de ofertas públicas de baixíssimo valor, como é o caso das ofertas públicas de 

certificados de investimento audiovisual, em que se chegou a localizar registros de 

distribuição de montante total captado inferior a R$ 20 mil, e deixar produtos financeiros 

muito mais complexos, como os certificados de operação estruturada, isentos de registro de 

distribuição e de um regime informacional mais rígido simplesmente por se tratar de títulos 

de emissão exclusiva de instituição financeira.  

 

79. No caso das ofertas públicas de valores mobiliários de sociedades empresarias de 

pequeno porte realizadas com dispensa de registro de distribuição, a CVM preferiu não 

sugerir aos participantes do mercado nem mesmo um regime informacional mínimo a ser 

seguido depois da conclusão dos esforços de distribuição, o que poderia favorecer e proteger 

o desenvolvimento dessas ofertas.   

 

80. Da mesma forma, algumas instruções normativas parecem terem sido deixadas de 

lado pelo mercado e pela CVM, sendo que esta não se preocupou em revogá-las 

formalmente, apesar de não terem sido identificadas ofertas ou quaisquer procedimentos 

relacionados a elas nos últimos anos, o que gera dúvidas e insegurança jurídicas aos 

ofertantes, que não conseguem precisar qual norma devem observar. Esse é o caso das 

instruções que cuidam de ofertas públicas de contratos de investimento coletivo e de 

debêntures padronizadas.  

 

81. Também existem uma série de aprimoramentos e ajustes que poderiam ser 

realizados para melhorar o tratamento das ofertas públicas discutidas no âmbito do regime 

especial de que tratou o Capítulo VI.  

 

82. Exemplo disso é a inclusão da possibilidade de que ofertas públicas de cotas de 

fundos de investimento fechados estruturados possam se valer da hipótese de dispensa de 

registro automático prevista na Instrução CVM 555/2014, que disciplina os fundos não 
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estruturados, em vez terem de se submeter ao procedimento de registro da Instrução 

400/2003, quando não se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.   

 

83. A propósito, essa proposta de revisão só se faz necessária porque a Instrução CVM 

476/2009 impede que os esforços públicos restritos de distribuição sejam direcionados a 

investidores qualificados, limitando-os a investidores profissionais, o que, conforme 

demonstrado acima, é outro ponto que merece ser revisitado futuramente.  

 

84. Apesar das críticas à postura da autarquia, as últimas instruções normativas criadas 

mostram maior maturidade e solidez do que as normas editadas no começo dos anos 2000. 

Isso aponta também para o fato de que não é apenas o mercado de valores mobiliários no 

Brasil que ainda está em evolução, mas também o próprio órgão regulador e os agentes 

privados que nele atuam.   

 

2. Considerações finais 

 

A sensação que se tem ao concluir esse trabalho é o de que ainda há muito o que 

ser feito para que o mercado de valores mobiliários brasileiro possa um dia ser tão robusto e 

desenvolvido quanto o Brasil espera e precisa.  

 

Com a melhoria dos indicadores econômicos, o controle da inflação e a redução da 

taxa básica de juros, a expectativa é que as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários possam voltar a ser utilizadas como efetiva alternativa de captação de recursos 

por parte dos empresários brasileiros.  

 

Quando o momento chegar, a regulação não pode ser mais um entrave para a 

tentativa de crescimento das empresas, o que reforça a necessidade de que estudos e 

discussões como a que essa dissertação procurou desenvolver sejam cada vez mais 

recorrentes.   

 

No que diz respeito especificamente à regulação das ofertas públicas de 

distribuição, e como foi demonstrado ao longo de toda a Parte II, algumas instruções 

normativas da CVM merecem passar por um amplo processo de revisão por parte da 
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autarquia, enquanto quase todas as demais podem ser objeto de ajustes e reparos pontuais 

com vistas a seu aprimoramento. 

 

Além de adequar as atuais regras às experiências acumulados nos últimos anos, 

sobretudo no período de 2005 a 2008, quando houve grande incremento no número de ofertas 

públicas de distribuição e de listagem de emissores, é necessário sempre lembrar que o vetor 

proteção do investidor, através de sua adequada informação, deve vir acompanhado da 

viabilização do uso do mercado como uma forma efetivamente alternativa de captação de 

recursos para as atividades dos entes deficitários.  

 

Por essa razão, e mais do que nunca, a atividade reguladora da CVM, que implica 

restrição da liberdade individual dos agentes privados, deve ser exercida apenas na medida 

do necessário para a criação de mecanismos e estruturas que evitem que os investidores e o 

mercado possam ser lesados. 

 

O excesso de regulação impede que os agentes possam ter espaço para desenvolver 

suas atividades e negócios de forma criativa e inovadora, engessando o desenvolvimento do 

mercado. Por outro lado, a falta de regulação coloca em risco não apenas o público 

investidor, mas a própria existência e confiabilidade do mercado de capitais. O desafio que 

constantemente autoridade reguladora e agentes privados devem enfrentar é encontrar o 

equilíbrio entre esses dois pontos. Como diria PARACELSO, a diferença entre o remédio e o 

veneno está na dose771. 

 

Espera-se que esse trabalho possa ser útil para os esforços de compreensão de que 

como o sistema de registro obrigatório e as hipóteses de dispensa é estruturado no Brasil e 

quais são suas bases teóricas, assim como para contribuir com as discussões em torno da 

necessidade de contínua revisão, atualização e sistematização das instruções normativas da 

CVM que disciplinam ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.  

 

* * * 

                                                 
771  “Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a dose corrente 

diferencia o veneno do remédio”. Frase atribuída à Paracelso (1493-1541), cujo nome verdadeiro é Phillipus 

Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.  
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