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Art. 17. A companhia que, a despeito da sua obrigação de registro como
companhia incentivada imposta pela legislação, não tiver adotado as providências
necessárias para a obtenção desse registro no prazo de até 10 (dez) anos de sua inclusão
no cadastro de companhias incentivadas da CVM, deve ser excluída desse cadastro.

Art. 18. A CVM deve informar os cancelamentos e suspensões de ofício de
registro de companhia incentivada, bem como da exclusão de que trata o art. 17, aos
seguintes órgãos e entidades, sem prejuízo de outras comunicações que se fizerem
pertinentes, na forma da lei:

I - Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - Bancos Operadores dos respectivos Fundos de Investimentos Regionais;
III - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE;
IV - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
V - Ministério do Desenvolvimento Regional; e
VI - bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado em que

os valores mobiliários de emissão da companhia incentivada tenham sido admitidos à
negociação, se for o caso.

Art. 19. O cancelamento e a suspensão do registro não eximem a companhia,
seus controladores e administradores, da responsabilidade decorrente do eventual
descumprimento da legislação que lhes é aplicável, inclusive em razão dos incentivos fiscais
auferidos pela companhia.

Seção VI - Oferta Pública para Dispensa e Cancelamento do Registro
Art. 20. A oferta pública de aquisição de ações a que se refere esta Resolução

deve ser irrevogável, com prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias, a contar de sua
publicação.

Parágrafo único. O preço de aquisição das ações não pode ser inferior ao maior
dos seguintes valores, ressalvado o disposto no art. 21:

I - valor patrimonial da ação, calculado com base em demonstração financeira
referente ao último exercício social, auditada por auditor independente registrado na
CVM;

II - cotação da ação em bolsa de valores ou em mercado de balcão
organizado.

Art. 21. O preço de aquisição das ações pode ser inferior aos valores
estabelecidos no art. 20 se devidamente justificado pelo acionista controlador, e desde que
acionistas titulares, em conjunto, de 10% das ações objeto da oferta, não se oponham
expressamente à dispensa ou ao cancelamento do registro da sociedade.

Art. 22. A dispensa ou o cancelamento do registro deve ser previamente
aprovado por acionistas reunidos em assembleia geral extraordinária especialmente
convocada para esse fim.

Art. 23. Na assembleia geral convocada para deliberar sobre a dispensa ou
cancelamento do registro, o acionista controlador deve declarar que fará oferta pública,
informando aos acionistas presentes o preço a ser ofertado e as condições de
pagamento.

Parágrafo único. Os acionistas dissidentes da deliberação da assembleia devem
manifestar-se por escrito à sociedade, com cópia para o banco operador do fundo, e para
a CVM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do aviso a que se
refere o art. 25.

Art. 24. A partir da data da publicação do edital de convocação da assembleia
geral, as ações emitidas pela sociedade somente podem ser negociadas mediante
procedimentos especiais a serem estabelecidos pelas entidades administradoras de
mercados organizados.

Art. 25. No primeiro dia útil posterior à realização da assembleia geral, o
acionista controlador, sob pena de responsabilidade, deve publicar aviso de fato relevante,
contendo o teor da decisão da assembleia geral e a comunicação de que submeterá a
minuta de instrumento de oferta pública à CVM, para sua aprovação, dentro dos 45
(quarenta e cinco) dias subsequentes à realização da assembleia geral. Deve, ainda, enviar
cópia do aviso às entidades de administradoras de mercados organizados em que sejam
admitidos à negociação os valores mobiliários da sociedade e aos bancos operadores dos
fundos de investimentos criados pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 1974.

Art. 26. Dentro do prazo previsto no art. 25, deve ser submetida à prévia
aprovação da CVM minuta do instrumento de oferta pública, instruída com os documentos
em que se baseiam as informações nele prestadas, com a ata da assembleia geral que
aprovou o pedido de dispensa ou cancelamento do registro, já devidamente arquivada no
registro de comércio, e com cópia da comunicação feita à entidade administradora de
mercado organizado em que esteja admitida à negociação, se for o caso.

§ 1º A sociedade deve enviar à CVM e ao banco operador do fundo, a relação
de acionistas da empresa, com respectivos endereços, nos termos do § 1º do art. 100 da
Lei nº 6.404, de 1976.

§ 2º Considera-se aprovado o instrumento de oferta se a CVM não deliberar no
prazo máximo de 30 (trinta) dias do pedido de aprovação.

§ 3º A fluência do prazo pode ser interrompida uma única vez se a CVM
solicitar da sociedade outros documentos e informações.

§ 4º O edital de oferta pública deve ser publicado dentro de 10 (dez) dias
contados da data da aprovação pela CVM.

Art. 27. O instrumento de oferta de compra deve conter os seguintes
elementos:

I - o preço a ser pago, em moeda corrente nacional, e as condições de
pagamento, se for o caso;

II - o estado dos direitos das ações;
III - o procedimento que deve ser adotado pelos acionistas para manifestar a

sua aceitação e efetivar a transferência das ações;
IV - o prazo de validade da oferta, que deve ser de, no mínimo, 90 (noventa)

dias, a contar da publicação do edital;
V - o valor médio de cotação das ações da sociedade nos últimos doze meses,

se houver;
VI - indicadores econômico-financeiros da sociedade referentes aos dois últimos

exercícios;
VII - declaração do acionista controlador de que desconhece a existência de

qualquer fato ou circunstância, não revelados ao público, que possa influenciar de modo
relevante a situação econômico-financeira da sociedade; e

VIII - telefone e endereços físico e eletrônico da sociedade emissora.
Art. 28. No caso de pagamento parcelado, o prazo de parcelamento não pode

se estender além do período de 12 (doze) meses, a partir da aceitação da oferta.
Art. 29. O instrumento de oferta pública, após aprovado pela CVM, deve ser

publicado uma vez em jornal de grande circulação, editado na localidade em que se situar
a sede da empresa, e divulgado através dos boletins ou sistemas das entidades
administradoras de mercados organizados.

Parágrafo único. Caso o número de acionistas seja inferior a 150 (cento e
cinquenta), a publicação do edital pode ser dispensada, desde que os acionistas sejam
comunicados da oferta pública, através de telegrama ou carta com aviso de
recebimento.

Art. 30. Cumpridos os prazos e as formalidades estabelecidos nesta Resolução,
a CVM deve conceder a dispensa ou o cancelamento do registro a que se refere o art. 2º
desta Resolução, como sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais.

Art. 31. Havendo ações da sociedade em poder dos fundos de investimentos,
originárias exclusivamente de aplicações efetuadas na forma prevista no art. 18 do
Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, ou no art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991, o acionista
controlador pode adquiri-las diretamente do banco operador.

Parágrafo único. Consumada a negociação, o banco operador deve comunicar à
CVM a sua realização, no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO III - NEGOCIAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS INCENTIVADOS
Art. 32. A negociação pública dos valores mobiliários emitidos pelas sociedades

registradas nos termos desta Resolução somente pode ser efetuada na modalidade à
vista.

Art. 33. As sociedades registradas nos termos desta Resolução devem requerer
a admissão à negociação dos valores mobiliários de sua emissão em entidade
administradora de mercado organizado autorizada a funcionar pela CVM.

Parágrafo único. A entidade administradora de mercado organizado pode
estabelecer requisitos próprios para admissão de valores mobiliários em seu recinto ou
sistema, inclusive quanto a contribuições e emolumentos.

Art. 34. É vedada a negociação com valores mobiliários de emissão de
sociedade registrada na forma desta Resolução por administrador, acionistas controladores
ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função, posição, ou profissão, tenha
conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante, antes de sua comunicação ao
mercado, na forma prevista no art. 10 desta Resolução e na regulamentação específica a
respeito da divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante.

§ 1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de
informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação
privilegiada ainda não divulgada ao mercado.

§ 2º A infração ao disposto neste artigo configura prática não equitativa, para
os fins previstos no art. 3º, incisos II e III do Decreto-Lei nº 2.298, de 1986.

CAPÍTULO IV - FISCALIZAÇÃO
Art. 35. A sociedade de que trata o art. 1º deve manter em boa ordem seus

livros sociais, registros contábeis e outros documentos que consubstanciem as informações
prestadas nos termos desta Resolução, permitindo, a qualquer tempo, o exame dos
mesmos pela fiscalização da CVM.

CAPÍTULO V - AUDITORIA
Art. 36. Ao exercício da atividade de auditoria independente das demonstrações

financeiras das sociedades disciplinadas nesta Resolução, aplicam-se as normas da CVM
sobre o registro, exercício da atividade e definição dos deveres e responsabilidades dos
auditores independentes.

CAPÍTULO VI - INFRAÇÃO GRAVE
Art. 37. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3º do art. 11 da Lei

nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, combinado com o inciso III do art. 3º do Decreto-Lei
nº 2.298, de 1986:

I - a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei nº 6.404, de 1976, para
realização da assembleia geral ordinária;

II - deixar o administrador da sociedade de comunicar ato ou fato relevante e
de atender a pedido de outras informações solicitadas pela CVM (art. 12, incisos V e XII
desta Resolução); e

III - a inobservância do disposto no art. 34 desta Resolução.
CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 38. A sociedade registrada nos termos desta Resolução não é considerada

companhia aberta.
Parágrafo único. Se a sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos

fiscais, sujeita aos termos desta Resolução, pretender efetuar distribuição pública de
valores mobiliários, deve obter os registros previstos nos art. 19 e 21 da Lei nº 6.385, de
1976.

Art. 39. Aplicam-se à negociação, no mercado secundário, dos valores
mobiliários previstos nesta Resolução, as normas baixadas pela CVM relativamente às
operações com valores mobiliários de companhias abertas.

Art. 40. Para os efeitos desta Resolução, consideram-se valores mobiliários
todos aqueles emitidos por essas sociedades e que não tenham sido especificamente
excluídos desta Resolução.

Art. 41. A CVM pode estabelecer convênios com o Ministério do
Desenvolvimento Regional e com os bancos operadores, com a finalidade de administrar o
registro de que trata esta Resolução.

Art. 42. Ficam revogadas:
I - a Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997;
II - a Instrução CVM nº 311, de 13 de agosto de 1999;
III - a Instrução CVM nº 427, de 27 de janeiro de 2006;
IV - a Instrução CVM nº 513, de 26 de dezembro de 2011; e
V - a Instrução CVM nº 556, de 22 de janeiro de 2015.
Art. 43. Esta Resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2020.

MARCELO BARBOSA

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

ATOS DECLARATÓRIOS CVM DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020

Nº 18.198 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza GABRIEL FIORAVANTI CANTU, CPF nº 336.215.988-55, a prestar
os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM
nº 558, de 26 de março de 2015.

Nº 18.199 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza CLAYTON JOSE MOMESSO, CPF nº 310.778.068-50, a prestar os
serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº
558, de 26 de março de 2015.

Nº 18.200 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza FELIPE TURBUK GARRAN, CPF nº 178.493.678-20, a prestar os
serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 592, de 17 de
novembro de 2017.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 18.195, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários da

Comissão de Valores Mobiliários autoriza TIGER EQUITY PARTICIPAÇÕES LTDA.,

CNPJ nº 31.674.712/0001-10, a prestar serviço de Plataforma Eletrônica de

Investimento Participativo, nos termos do art. 18, inciso I, alínea 'a', combinado

com o art. 16, inciso I, ambos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,

e da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS
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