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INSTRUÇÃO CVM Nº 568, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM nº 

358, de 3 de janeiro de 2002, e altera dispositivos da 

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. 

 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 

torna público que o Colegiado, em reunião realizada em 19 de agosto de 2015, com fundamento nos arts. 

4º e seus incisos, 8º, incisos I e III, 18, inciso II, alínea “a”, e 22, § 1º, incisos I, V e VI, da Lei nº 6.385, 

de 7 de dezembro de 1976, e nos arts. 30, §2º, 157 e 244, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, APROVOU a seguinte Instrução: 

 

Art. 1º  Os arts. 11, 12, 13 e 15 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 11.  .................................................. 

 

.................................................................. 

 

§ 5º  A companhia deverá enviar à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades 

do mercado de balcão organizado em que as ações da companhia sejam admitidas à 

negociação as informações referidas no caput e nos §§ 1º a 3º com relação aos valores 

mobiliários negociados: 

 

I – por ela própria, suas controladas e coligadas; e 

 

II – pelas demais pessoas referidas neste artigo. 

 

§ 6º  As informações deverão ser enviadas no prazo de 10 (dez) dias após o término do mês 

em que se verificarem alterações das posições detidas, ou do mês em que ocorrer a investidura 

no cargo das pessoas citadas no caput. 

 

§ 7º  As informações referidas no caput deverão ser entregues de forma individual e 

consolidada por órgão ali indicado, sendo que ficarão disponíveis no sistema eletrônico de 

Informações Periódicas e Eventuais - IPE: 

 

I – as posições individuais da própria companhia, suas coligadas e controladas; e 
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II – as posições, consolidadas por órgão, detidas pelos membros da administração, do 

conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por 

disposição estatutária. 

 

§ 8º  O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão à CVM e, se 

for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as 

ações da companhia sejam admitidas à negociação das informações recebidas pela companhia 

em conformidade com o disposto neste artigo.” (NR) 

 

“Art. 12.  Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem 

membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa 

natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo 

interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes 

informações: 

 

I - nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; 

 

II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que 

os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da 

sociedade; 

 

III – número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 

referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a 

quantidade, a classe e a espécie das ações referenciadas; 

 

IV – (REVOGADO); 

 

.................................................................. 

 

§ 1º  Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do 

qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou 

para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por 

cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social 

de companhia aberta. 
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§ 2º  Ressalvado o disposto no § 3º, as obrigações previstas no caput e no § 1
o
 se estendem 

também: 

 

I – à aquisição de quaisquer direitos sobre as ações e demais valores mobiliários ali 

mencionados; e 

 

II – à celebração de quaisquer instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de 

que trata o caput, ainda que sem previsão de liquidação física. 

 

§ 3º  Nas hipóteses previstas no § 2º, devem ser observadas as seguintes regras: 

 

I – as ações diretamente detidas e aquelas referenciadas por instrumentos financeiros 

derivativos de liquidação física serão consideradas em conjunto para fins da verificação dos 

percentuais referidos no § 1º deste artigo; 

 

II – as ações referenciadas por instrumentos financeiros derivativos com previsão de 

liquidação exclusivamente financeira serão computadas independentemente das ações de que 

trata o inciso I para fins de verificação dos percentuais referidos no § 1º deste artigo; 

 

III – a quantidade de ações referenciadas em instrumentos derivativos que confiram exposição 

econômica às ações não pode ser compensada com a quantidade de ações referenciadas em 

instrumentos derivativos que produzam efeitos econômicos inversos; e 

 

IV – as obrigações previstas no caput deste artigo não se estendem a certificados de 

operações estruturadas – COE, fundos de índice de valores mobiliários e outros instrumentos 

financeiros derivativos nos quais menos de 20% (vinte por cento) de seu retorno seja 

determinado pelo retorno das ações de emissão da companhia. 

 

§ 4º  A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a 

participação referida no § 1º. 

 

§ 5º  Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de 

alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos 

casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da 

regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos 

mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 

3º, § 4º, de aviso contendo as informações previstas nos incisos I a VI do caput  deste artigo. 
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§ 6º  O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das 

informações, assim que recebidas pela companhia, à CVM e, se for o caso, às entidades 

administradoras dos mercados em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação.” 

(NR) 

 

“Art. 13.  ................................................. 

 

.................................................................. 

 

§ 4º  Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 

(quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da 

companhia, ressalvado o disposto no § 2º do art. 15-A. 

 

.................................................................. 

 

§ 6º  A vedação prevista no caput não se aplica à aquisição de ações que se encontrem em 

tesouraria, através de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de 

acordo com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em assembleia geral, ou 

quando se tratar de outorga de ações a administradores, empregados ou prestadores de 

serviços como parte de remuneração previamente aprovada em assembleia geral. 

 

§ 7º  As vedações previstas no caput e nos §§ 1º a 3º não se aplicam às negociações 

realizadas pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, 

diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos 

com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de acordo com os 

procedimentos previstos no art. 15-A.” (NR) 

 

“POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO E PLANO DE INVESTIMENTO 

 

Art. 15.  A companhia aberta poderá, por deliberação do conselho de administração, aprovar 

política de negociação das ações de sua emissão, contendo regras adicionais às previstas na 

Lei nº 6.404, de 1976, e nesta Instrução.  

 

Parágrafo único.  A política de negociação referida no caput poderá abranger os negócios 

realizados por ela própria, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, 
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membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com 

funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária.” (NR) 

 

Art. 2º  A Instrução CVM nº 358, de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A: 

 

“Art. 15-A.  Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho 

de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 

consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu 

cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou 

coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, poderão 

formalizar planos individuais de investimento regulando suas negociações com ações de 

emissão da companhia. 

 

§ 1º  Os planos de investimento referidos no caput poderão permitir a negociação de ações de 

emissão da companhia nos períodos previstos no caput e nos §§ 1º a 3º do art. 13, desde que: 

 

I – sejam formalizados por escrito perante o Diretor de Relações com Investidores antes da 

realização de quaisquer negociações; 

 

II – estabeleçam, em caráter irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades 

dos negócios a serem realizados pelos participantes; e 

 

III – prevejam prazo mínimo de 6 (seis) meses para que o próprio plano, suas eventuais 

modificações e cancelamento produzam efeitos. 

 

§ 2º  Os planos de investimento referidos no caput poderão permitir a negociação de ações de 

emissão da companhia nos períodos previstos no § 4º do art. 13, desde que, além de 

observado o disposto no § 1º: 

 

I – a companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos 

formulários ITR e DFP; e 

 

II – obriguem seus participantes a reverter à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos 

auferidos em negociações com ações de emissão da companhia, decorrentes de eventual 

alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados através de critérios 

razoáveis definidos no próprio plano. 
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§ 3º  É vedado aos participantes: 

 

I – manter simultaneamente em vigor mais de um plano de investimento; e 

 

II – realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos econômicos das 

operações a serem determinadas pelo plano de investimento. 

 

§ 4º  O conselho de administração deverá verificar, ao menos semestralmente, a aderência das 

negociações realizadas pelos participantes aos planos de investimento por eles formalizados. 

 

§ 5º  O uso da prerrogativa prevista neste artigo deverá ser divulgado na política de 

negociação da companhia.” (NR) 

 

Art. 3º  O art. 24 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 24.  ..................................................  

 

 .................................................................  

 

§ 3º ..........................................................  

 

 .................................................................  

 

V – alteração dos acionistas controladores, diretos ou indiretos, ou variações em suas posições 

acionárias que os levem a ultrapassar, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por 

cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de uma mesma 

espécie ou classe de ações do emissor; 

 

VI – quando qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas representando um 

mesmo interesse, direta ou indiretamente, ultrapassar, para cima ou para baixo, os patamares 

de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim 

sucessivamente, de uma mesma espécie ou classe de ações do emissor, desde que o emissor 

tenha ciência de tal alteração; 

 

VII – (REVOGADO). 
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 .................................................................  

 

§ 4º .......................................................... 

 

 .................................................................  

 

III – alteração dos acionistas controladores, diretos ou indiretos, ou variações em suas 

posições acionárias que os levem a ultrapassar, para cima ou para baixo, os patamares de 5% 

(cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de 

uma mesma espécie ou classe de ações do emissor; 

 

 ................................................................. ” (NR) 

 

Art. 4º  Ficam revogados o inciso IV do caput do art. 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 

de 2002, e o inciso VII do § 3º do art. 24 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. 

 

Art. 5º  Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Original assinado por 

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES 

Presidente 

Em exercício 

 


