TEXTO INTEGRAL
I
L DA INS
STRUÇÃO
O CVM No 332, DE 4 DE AB
BRIL DE 2000,
2
COM
M AS
s
ALTERAÇ
ÇÕES INT
TRODUZID
DAS PELA
AS INSTRU
UÇÕES CV
VM Nº 431/06, 456/07
7, 480/09, 4993/11,
551/14 E 554/14.
5
Diispõe sobre a emissão e negociaçção de certifficado
dee depósito de valoress mobiliário
os - BDRss com
lasstro em valores
v
moobiliários de emissãão de
co
ompanhias abertas,
a
ou assemelhad
das, com seede no
ex
xterior e revvoga as Insttruções CVM
M nos 255, de 31
dee outubro de 1996, e 3321, de 10 de dezembbro de
19
999.
O PR
RESIDENT
TE DA COMISSÃO DE
D VALOR
RES MOBIILIÁRIOS
S - CVM torrna público que o
Colegiado,, em reuniãoo realizada em 24 de março
m
de 200
00, e de acoordo com o disposto no
os arts. 19 e 21 da
Lei no 6.3885, de 7 de dezembro de
d 1976, e 3º
3 da Resolu
ução do Connselho Monnetário Naciional nº 2.318, de
26 de setem
mbro de 19996, RESOL
LVEU baixaar a seguinte Instrução:
DAS DEF
FINIÇÕES
Art. 1º Para os efeitos destta Instrução,, entende-see por:
d valores mobiliários
m
v
I - ceertificado dee depósito de
- BDRs - oss certificadoos representtativos de valores
mobiliárioss de emissão de com
mpanhia abeerta, ou asssemelhada, com sede no exteriorr e emitidoos por
instituição depositáriaa no Brasil;
II - innstituição custodiante
c
- a instituiçção, no paíss de origem dos valoress mobiliário
os, autorizadda por
órgão similar à CVM a prestar seerviços de cuustódia;
II – instituição
i
c
custodiante:
: a instituiçãão, sediada no país em
m que negociiados os vallores mobiliários,
autorizada por órgão similar
s
à CV
VM a prestaar serviços de
d custódia;;
nstituição que
q emitir, nno Brasil, o corresponndente
III - instituição depositáriia ou emisssora - a in
certificadoo de depósitoo, com basee nos valorees mobiliário
os custodiaddos no país de origem;
III – instituiçãoo depositáriia: a instituuição que emitir,
e
no Brasil,
B
o coorresponden
nte certificaado de
depósito, com
c
base noos valores mobiliários
m
c
custodiados
s no exteriorr;
• Inccisos II e III com redaação dada pela
p Instruçção CVM nº
n 431, de 229 de maio de 2006.
IV - empresa patrocinadorra - a comppanhia abertta, ou assem
melhada, com
m sede no exterior,
e
em
missora
dos valores mobiliárioos objeto doo certificado de depósiito, e que esteja sujeitaa à supervissão e fiscaliização
de entidadee ou órgão similar
s
à CV
VM; e
V - Programa de BDRs - a classifficação doss BDRs, dee acordo ccom suas característic
c
cas de
divulgaçãoo de informações, distrribuição e negociação
n
e a existênccia, ou não,, de patrocín
nio das emppresas
emissoras dos
d valores mobiliárioss objeto do certificado de depósitoo.
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Art. 2º Someente serão aceitos vaalores mobiiliários de emissão dde compan
nhias abertaas, ou
assemelhaddas, com seede em países cujos órgãos
ó
regulladores tenhham celebrado com a CVM acorrdo de
cooperaçãoo sobre consulta, assisttência técnicca e assistên
ncia mútua para
p a trocaa de informaações.
Art. 2º Somennte serão aceitos
a
vallores mobilliários de emissão dde companh
hias abertaas, ou
assemelhaddas, que seejam admittidos à neggociação e custodiadoss em paísees cujos órg
gãos regulaadores
tenham celebrado com
m a CVM acordo de cooperação
o sobre connsulta, assisstência técn
nica e assisstência
mútua paraa a troca dee informaçõões, ou sejam
m signatário
os do memoorando mulltilateral de entendimennto da
Organizaçãão Internaciional das Coomissões dee Valores – OICV.
§1º Será
S
admitido que os valores
v
mobbiliários sejjam custodiiados e neggociados em
m países disttintos,
desde que os órgãos reeguladores de ambos os
o países ateendam ao reequisito estaabelecido no
o caput.
C
os valores mobiliiários que siirvam de laastro para a emissão dee BDR sejam
m negociaddos em
§2º Caso
mais de um
m país, o dissposto no caput se apllicará ao país em que os
o mesmos vvalores mob
biliários posssuam
maior voluume de negoociação.
§3º Na
N hipótesee de a comppanhia ter seede em paíss cujo órgãoo reguladorr não manteenha com a CVM
acordo de cooperaçãoo ou não seeja signatárrio do mem
morando muultilateral dee entendimeento da OIC
CV, o
representannte legal dee que tratam
m os §§1º e 2º
2 do art. 3º da Instruçãão nº331, dee 2000, deverá ser designado
dentre os 2 (dois) prinncipais execcutivos da coompanhia.
•

Parágraafo revogad
do pela Insstrução CV
VM nº 480, de
d 7 de dezzembro de 2009
2

§4º A CVM podderá, conforme o casoo, indeferir o registro ou
o determinnar o ajuste ou cancelam
mento
de Program
mas lastreaddos em vallores mobiliários admiitidos à neggociação e custodiados em paísess cujo
órgão reguulador seja, ou passe a ser
s considerrado pela CVM
C
como não-cooper
n
rante, para fins
f de assisstência
mútua paraa a troca de informaçõees.
• Caput com reedação dada pela Instrução CVM
M nº 431, de
d 29 de maaio de 2006..
• §§ 1º a 4º incluídos pela Instrução CVM nº 43
31, de 29 dee maio de 22006.

DOS PRO
OGRAMAS
mas de BDR
Rs, patrocinnados ou nãão pela comp
panhia aberrta, ou
Art. 3º Poderão ser instituíddos program
q
deverãão ser
assemelhadda, emissorra dos valorres mobiliáários objeto do certificcado de deppósito, os quais
previamentte registrados na CVM
M.
§1º O program
ma de BDR patrocinaddo caracterizza-se por ser instituído por uma única instituição
depositáriaa ou emisssora, contrratada pela companhiia emissoraa dos valoores mobiliiários objeto do
certificadoo de depósitoo, podendo ser classificcado nos seguintes níveeis:
§1º O programaa de BDR patrocinadoo caracterizza-se por seer instituídoo por uma única instituição
depositáriaa, contratadda pela companhia emissora do
os valores mobiliárioss objeto do
d certificaddo de
depósito, podendo
p
serr classificaddo nos seguiintes níveis::
I - BD
DR Patrocinnado Nível I - caracterriza-se por:
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a) neegociação exclusiva
e
noo mercado de
d balcão não
n organizaado e apenaas entre as pessoas refferidas
na alínea “d”
“ deste incciso;
a) neegociação em
m mercado de balcão não
n organizzado ou em segmentos específicoss para BDR Nível
I de entidade de mercaado de balcão organizaado ou bolsaa de valoress;
b) diispensa de exigência
e
dee outras infformações da
d companhhia emissoraa além das que
q está obrrigada
a divulgar em seu paíss de origem
m;
b) diivulgação, no
n Brasil, das
d informaações que a companhiaa emissora está obrigad
da a divulggar em
seu país dee origem, accrescida daqquelas menccionadas no §3º;
c) disspensa de reegistro de companhia,
c
na CVM; e
d) aqquisição excclusiva por instituições
i
financeirass e demais instituições autorizadass a funcionaar pelo
Banco Ceentral do Brasil,
B
por empregadoos da emp
presa patroocinadora oou de sua subsidiáriaa, por
companhiaas seguradooras e socieedades de capitalizaçã
c
ão, por pessoas jurídiccas com paatrimônio lííquido
superior a R$ 5.000.0000,00 (cinnco milhõess de reais), e por carteeiras de vallores mobilliários com valor
superior a R$ 500.0000,00 (quinnhentos mil reais), adm
ministradas discricionaariamente por
p adminisstrador
autorizado pela CVM e por emprregados de empresa
e
pattrocinadora ou de sua ssubsidiária.
d) aqquisição excclusiva por:
1. innstituições financeiras;
f
;
2. fundos
fu
de innvestimento destinados exclusivam
mente a inveestidores quualificados;
2. fuundos de invvestimento;
• Item
m com redação dada pela Instru
ução CVM nº 456, de 22 de junh
ho de 2007.
2. adm
ministradorees de carteeira e conssultores de valores mobiliários aautorizados pela CVM
M, em
relaação a seus recursos prróprios; e
3. emppregados da
d empresaa patrocinaadora ou de
d outra empresa
e
inttegrante do
o mesmo grupo
ecoonômico.
3. aadministradoores de carrteira e consultores de valores moobiliários aautorizados pela CVM, em
relação a seuus recursos próprios;
4. eempregados da empreesa patrocinnadora ou de outra empresa inntegrante do
d mesmo grupo
e
econômico;
•

Itens 3 e 4 com red
dação dadaa pela Instru
ução CVM
M nº 493, de 24 de marrço de 2011.

5. entidades
e
fecchadas de previdência
p
complemen
ntar; e
6. ppessoas físiccas ou juríddicas com investiment
i
tos financeiiros superioores a R$ 1.000.000,00
1
0 (um
m
milhão
de reeais).
•

Itens 5 e 6 incluídoos pela Insttrução CVM
M nº 493, de
d 24 de maarço de 201
11.
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d) aqquisição excclusiva por:
1. invvestidores qualificados
q
s, conforme definido em
m regulameentação espeecífica; e
2. em
mpregados da empresa patrocinnadora ou de outra empresa
e
inntegrante do
d mesmo grupo
econnômico.
• Allínea d com
m redação dada
d
pela In
nstrução CV
VM nº 554, de 17 de deezembro de 2014.
II - BDR
B
Patrocinado Nívell II - caracteeriza-se porr:
a) addmissão à neegociação em
e bolsa dee valores, em
m mercado de balcão oorganizado ou
o em sistema de
negociaçãoo eletrônicoo; e
a) addmissão à neegociação em
e bolsa de valores ou em mercado de balcãoo organizado
o; e
b) registro de coompanhia, na
n CVM.
III - BDR
B
Patroccinado Níveel III - caraccteriza-se po
or:
a) disstribuição pública
p
no mercado;
m
b) addmissão à negociação em
e bolsa dee valores, em
m mercado de balcão oorganizado ou
o em sistema de
negociaçãoo eletrônica; e
b) addmissão à neegociação em
e bolsa de valores ou em mercaddo de balcãoo organizado
o; e
c) reggistro de coompanhia, na
n CVM.
§2º Caracterizaa-se por BD
DR não patrrocinado o programa instituído
i
por uma ou mais instituuições
depositáriaas ou emisssoras de certificado,
c
sem um acordo
a
com
m a compaanhia emisssora dos valores
v
mobiliárioss objeto doo certificaddo de depóósito, someente admitinndo negociiação nos moldes
m
do BDR
Patrocinaddo Nível I.
§2º CaracterizaC
-se por BD
DR não patrrocinado o programa
p
innstituído poor uma ou mais instituuições
depositáriaas emissorass de certificcado, sem um
u acordo com
c
a comppanhia emisssora dos vaalores mobilliários
objeto do certificado
c
de depósitoo, somente admitindo
a
negociação
n
P
nos moldess do BDR Patrocinado
Nível
I.
§3º Nos
N prograamas não patrocinados
p
s, a instituiição deposiitária emisssora do BD
DR Nível I deve
divulgar, assim
a
que diisponibilizaado no país de
d origem, as
a seguintess informaçõões:
I – faatos relevanntes e comunnicações aoo mercado;
II – aviso
a
de dissponibilização das dem
monstrações financeiras no país de origem;
III – editais de convocação
c
de assemblléias;
IV – avisos aos acionistas;
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V – deliberaçõe
d
es das assem
mbléias de acionistas
a
e das reuniões do conseelho de adm
ministração, ou de
órgãos societários com
m funções equivalente
e
s, de acordo
o com a legiislação vigeente no paíss de origem;; e
VI – demonstraações finannceiras da companhia,
c
, sem necessidade de conversão em reais ou de
conciliaçãoo com as noormas contáábeis em viggor no Brasiil.
§4º As bolsas de valoress e as entiidades de mercado
m
dee balcão oorganizado que mantivverem
segmentos de negociaação de BDR
R Nível I deeverão estab
belecer meccanismos dee advertência sobre os riscos
a ativos ali
a negociaddos, em espeecial quanto
o ao fato dee se tratar dde companh
hia não regiistrada
inerentes aos
na CVM e submetida a padrões contábeis
c
e legislação
l
diversos
d
daqqueles vigenntes no Brassil.
m para neggociação de
d BDR Níível I por parte dos intermediárrios é
§5º A aceitaçãão de ordem
condicionaada à compprovação do
d enquadraamento do investidor em pelo menos um
ma das conddições
estabeleciddas na alíneaa “d” do incciso I do § 1º
1 deste artigo.
• §§ 1º e 2º com
m redação dada
d
pela In
nstrução CVM
C
nº 4311, de 29 de m
maio de 20
006.
• §§ 3º a 5º incluídos pela Instrução CVM nº 43
31, de 29 dee maio de 22006.

DO REGISTRO
R
DO PROGR
RAMA
Art. 4º A insttituição deppositária ouu emissora de BDRs deverá
d
soliicitar à CV
VM o registtro do
programa, especificanndo suas carracterísticass.
Art. 4º A instituuição deposiitária emisssora de BDR
Rs deverá solicitar à CVM o regisstro do proggrama,
especificanndo suas carracterísticass.
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
Art. 5º O pedido de registrro deverá seer instruído com
c
os seguuintes docuumentos e in
nformações::
Art. 5º O pediido de reggistro do Programa
P
de
d BDR deeverá ser iinstruído co
om os segguintes
documentoos e informaações:
I - contratos firmados
f
enntre a instituição dep
positária, a instituiçãoo custodian
nte e a em
mpresa
patrocinadora, quandoo for o caso;
II - inndicação doo diretor ressponsável peelo program
ma na instituuição deposiitária;
III - declaração da bolsa de
d valores, do órgão ad
dministradoor do mercaado de balcãão organizaado ou
do órgão administrad
a
dor do sistem
ma de negoociação elettrônica, do deferimentto do pedid
do de admisssão à
negociaçãoo dos BDRss, condicionnado apenas à obtenção
o do registroo na CVM;
III – declaraçãoo da bolsa de
d valores ou da entid
dade do meercado de bbalcão organ
nizado acerrca do
deferimentto do pedidoo de admisssão à negocciação dos BDRs,
B
conddicionado appenas à obtenção do reegistro
na CVM;
IV - cópia da guuia de recolhhimento da Taxa de Fisscalização relativa
r
à distribuição dos
d BDRs;
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V - termo
t
de assunção de responsabiilidade da instituição
i
d
depositária
ou emissorra de BDR
Rs pela
divulgaçãoo simultâneaa, ao mercaddo, das infoormações prrestadas pela empresa ppatrocinadora em seu país
p de
origem;
a
dee responsabilidade da instituição
i
depositária ou emissorra de BDR
Rs pela
V – termo de assunção
p de
divulgaçãoo simultâneaa, ao mercaddo, das infoormações prrestadas pela empresa ppatrocinadora em seu país
origem e no
n país em que
q negociados os valores mobiliárrios;
VI - informaçõees divulgaddas no país de origem dos valoress mobiliárioos, quando se tratar dee BDR
Nível I, em
m língua porrtuguesa;
VII - pedido de registro de companhia, ou de sua dispensa, a qual será concedida qu
uando se traatar de
BDRs níveel I ;
VIII - documenttos e inform
mações consstantes da In
nstrução CV
VM no 331, de 4 de abriil de 2000,
quando se tratar de BD
DRs Níveis II e III;
IX - somente serrá registraddo o program
ma de BDR Nível III quuando for ssimultânea a distribuiçãão de
valores moobiliários noo Brasil e noo exterior; e
X - especificam
e
ente para o caso de BD
DR Nível IIII, será exigiido, ainda, o cumprimeento da Instrrução
CVM nº 4000, de 29 dee dezembro de 2003, e demais norrmas da CV
VM aplicáveis à distribu
uição dos vaalores
mobiliárioss, objeto doo programa.
X – o BDR Níveel III poderáá ser distribbuído por meio
m de ofertta pública reegistrada naa CVM ou oferta
o
pública com
m esforços restritos.
• Incciso X com redação daada pela In
nstrução CV
VM nº 551,, de 25 de setembro dee 2014.
§1º O pedido dee registro doos programas de BDR de que trataa esta Instruução poderáá ser denegaado
pela CVM por inviabiilidade ou teemeridade do
d empreendimento a ser
s realizadoo pela comp
panhia emisssora,
ou, ainda, por
dos acionisstas controlaadores ou doos administtradores da
p inidoneeidade dos fundadores,
fu
companhiaa.
§2º Será considderada, paraa cada Progrrama de BD
DR, uma úniica espécie oou classe dee valores
mobiliárioss.
§3º Somente seerá registraddo o program
ma de BDRs que contivver previsãoo para a hipó
ótese de
descontinuuidade do prrograma.
§3º O registro do
d programaa de BDR dependerá,
d
ainda,
a
do coompromissoo, pela instittuição depositária
ou emissorra de BDRss, de observvância dos procediment
p
tos para a descontinuid
d
dade do programa que forem
estabeleciddos pela bollsa de valorees ou entidaade do merccado de balccão organizaado em quee for negociaado.
§4º Os contratoos referidoss neste artiggo deverão estipular quue a instituiição deposittária ou em
missora
de BDRs está
e obrigadda a forneceer à CVM, a qualquer tempo e noo prazo quee vier a ser determinado, sob
pena de applicação dee multa com
minatória diária
d
no valor
v
de R$$ 500,00 (qquinhentos reais), quaaisquer
informaçõees e documeentos relativvos aos proggramas apro
ovados e aoos valores m
mobiliários emitidos.
e
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§4º Na
N hipótesee de existir restrição suubjetiva ou objetiva à negociaçãoo dos valorees mobiliáriios no
país em quue serão neegociados, o registro da
d distribuiição dos BD
DRs no Brrasil será co
oncedido coom as
mesmas restrições.
O contratoss referidos neste
n
artigo deverão estipular que a instituiçãão depositáriia está obriggada a
§5º Os
fornecer à CVM, a quualquer temppo e no prazzo que vier a ser por essta determinnado, quaisq
quer inform
mações
e documenntos relativoos aos progrramas aprovvados e aos valores mobbiliários em
mitidos.
§6º Sem
S prejuízzo das dispoosições apliccáveis às disstribuições públicas em
m geral, o reepresentantee legal
responde pela
p
veraciddade das innformações prestadas pelo depossitário no rregistro da companhiaa e no
registro daa distribuiçãão de BDRss, que se reelacionarem
m com as lim
mitações aoo exercício de direitos pelos
titulares de BDRs, innclusive ass decorrentees da diverrsidade enttre a sede da compan
nhia e o paaís de
negociaçãoo dos valorres mobiliáários, e com os requ
uisitos e lim
mitações dee negociação, hipótesses de
cancelamennto de regisstro, e restriições subjetivas ou objeetivas à neggociação dos valores mobiliários
m
n país
no
em que neggociados.
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
• §§ 5º e 6º inclu
uídos pela Instrução CVM
C
nº 43
31, de 29 dee maio de 22006.
Art. 6º O registtro tornar-se-á automatticamente efetivado
e
see o pedido nnão for indeeferido, denntro de
trinta dias após a suua apresentaação à CVM
M, mediantte protocolo, com os documento
os e inform
mações
exigidos.
§1º A não apressentação dee todos os documentos
d
pertinentess implicará a desconsid
deração do pedido
p
e conseqüeente cancelaamento do protocolo
p
naa CVM.
§2º O prazo de trinta dias poderá ser interrompid
do uma únicca vez, se a CVM solicitar à instituição
depositáriaa documenttos e inform
mações adiccionais, passsando a fluuir o prazo de quinze dias, a parrtir do
cumprimennto das exiggências, para análise doo pedido de registro.
§3º Para
P o atenddimento dass eventuais exigências,, será conceedido prazo não superio
or a sessentaa dias,
contado doo recebimennto da correspondência respectiva,, sob pena de
d ser indefeerido o pediido de regisstro do
programa.
§4º No atendim
mento às exiigências forrmuladas peela CVM, os documenttos deverão ser apresenntados
em duas veersões:
I - a primeira
p
veersão deveráá conter o documento originalmen
o
nte submetiddo, com as marcas
m
de reevisão
efetuadas, fixando as exigências
e
d CVM;
da
II - a segunda veersão deverá ser apreseentada sem quaisquer
q
m
marcas
de reevisão.
Art. 7º Após trinta dias do indeferrimento do pedido de registro, todos os do
ocumentos que o
instruíram ficarão à diisposição daa instituiçãoo depositária, pelo prazzo de novennta dias, find
do o qual pooderão
os mesmoss ser inutilizzados pela CVM.
C

DAS
S RESPON
NSABILIDA
ADES
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Art. 8º A insttituição deppositária ouu emissora de BDR e o seu direetor respon
nsável respoondem
perante a CVM
C
por qualquer
q
irrregularidadee na conduçção do proggrama, resppeitadas as competênciias do
Banco Cenntral do Brasil e da Secretaria da Receita
R
Fedeeral.
Art. 8º A instituuição deposiitária e o seuu diretor responsável respondem
r
pperante a CV
VM por quaalquer
irregularidade na conndução do programa,
p
reespeitadas as
a competêências do Banco Central do Brasiil e da
Secretaria da Receita Federal.
F
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
Art. 9º Caberá à instituiçãoo depositáriia ou emisso
ora dos BDR
Rs manter aatualizados e à disposiçção da
CVM os deemonstrativvos que refliitam a moviimentação diária
d
dos BDRs
B
emitiddos e cancellados.
Art. 9º caberá à instituição depositária manter atualizados e à disposiçãoo da CVM os
o demonstrrativos
que reflitam
m a movimeentação diárria dos BDR
Rs emitidoss e canceladdos.
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
Art. 10. Quanddo à instituição deposiitária ou em
missora dos BDRs for conferido o direito dee voto
corresponddente aos vaalores mobiiliários depoositados dev
verá ela exeercê-lo no iinteresse daa comunidadde dos
detentores dos BDRs.
Art. 10. Quandoo à instituição depositáária for confferido o direeito de votoo correspondente aos valores
v
mobiliárioss depositadoos deverá ella exercê-loo no interessse da comunnidade dos ddetentores dos
d BDRs.
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
DAS PENA
ALIDADES
S
Art. 11. Configgura infraçãão grave, paara os fins do
d disposto no § 3º do art. 11 da Lei
L nº 6.3855, de 7
de dezembbro de 1976,, a transgresssão aos artss. 4º, 5o, 9º e 10 desta Instrução.
I
Art. 11. Configuura infraçãoo grave, paraa os fins do
o disposto noo §3º do artt. 11 da Lei nº 6.385, de
d 7 de
dezembro de 1976, o descumprim
d
mento do disposto na allínea “b” doo inciso I doo § 1º e nos §§ 3º e 5º do
d art.
3º, e nos arrts. 4º, 5º, 9º e 10 destaa Instrução.
• Red
dação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 431, dee 29 de maiio de 2006.
Art. 12. Consttitui hipótesse de infraação de natu
ureza objettiva o descuumprimento
o das obriggações
previstas no
n § 4º do arrt. 5º desta Instrução,
I
a
além
das hip
póteses já prrevistas nass alíneas do inciso I do art. 1º
da Instruçãão CVM nºº 251, de 14 de junhoo de 1996, casos
c
em que
q poderá ser adotado
o rito sumáário de
processo administrati
a
ivo, de acoordo com o Regulameento anexo à Resoluçção do Con
nselho Monnetário
Nacional nº
n 1.657, de 26 de outubbro de 19899.

DA
AS DISPOSIIÇÕES FIN
NAIS
o
Art. 13. Ficam revogadas as Instruçõões CVM nos
255, de 31
3 de outubbro de 1996, e 321, de 10 de
dezembro de
d 1999.

Art. 14. Esta Innstrução entrra em vigorr na data de sua publicaação no Diáário Oficial da
d União.
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