
Em função da pandemia do COVID-19

(Coronavírus), a Comissão de Valores

Mobiliários (“CVM”) realizou uma série de

alterações e prorrogações momentâneas

em diversas instruções normativas. Essas

flexibilizações demonstram a preocupação

do regulador em facilitar a captação de

recursos e diminuir burocracias em um

momento onde o mercado se esforça para

absorver o impacto causado pelo

desaquecimento abrupto e se adequa a um

novo cenário de incertezas. No entanto, é

importante frisar que essas flexibilizações,

muitas com vigência temporária, não

podem ser vistas como uma oportunidade

para simplesmente burlar deveres

regulatórios ou direitos dos investidores, de

modo que o abuso das condições

excepcionais que se instalaram nessa

pandemia pode levar a consequências

administrativas e até mesmo penais.

Abaixo, listamos os comunicados oficiais do

regulador que entendemos mais relevantes

às nossas áreas de atuação e comentamos

o impacto que podem ter para as empresas

sujeitas às normas alteradas, destacando,

inclusive, os riscos derivados das inúmeras

flexibilizações.

INFORME  CVM  E  PANDEMIA :

COMPILAÇÃO  E  ANÁLISE  DAS
NORMAS  EDITADAS  PARA

ENFRENTAMENTO  

DO  COVID- 1 9

 
1 9  DE  MAIO  DE  2 0 2 0

Frisamos que este material não traz em

sua integralidade as instruções normativas

nele mencionadas, vez que o principal

objetivo é realizar uma análise de risco e

alertar os participantes de mercado para o

uso mais seguro das flexibilizações

disponibilizadas pela CVM.

 

Esclarecemos, ainda, que este material

será atualizado de tempos em tempos,

conforme novas orientações venham a ser

divulgadas enquanto perdurar a

pandemia.
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10/03/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 02/2020
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Já quando a pandemia começou a levar os mercados ao choque e nossa bolsa a diversos circuit

breakers, a CVM alertava as companhias abertas e seus auditores independentes sobre a

importância de refletir eventuais impactos causados pela pandemia em suas demonstrações

financeiras (“DF”). 

 

O regulador chama especial atenção às seguintes áreas das DF: Recuperabilidade de Ativos,

Mensuração do Valor Justo, Provisões e Contingências Ativas e Passivas, Reconhecimento de

Receita e Provisões para Perda Esperada.

 

Mais recentemente e seguindo a mesma linha, a CVM alertou que “a adoção de postura

excessivamente conservadora na mensuração da perda esperada de instrumentos financeiros,

nesse momento de instabilidade global, poderia ter o condão de gerar impactos sistêmicos no

mercado de capitais brasileiro, dada a interconectividade dos instrumentos financeiros em

circulação”.

 

Chamamos atenção para o fato de que a divulgação de DF demasiado restritas com relação aos

impactos financeiros da pandemia (de curto ou longo prazo), bem como da opção por não divulgar

fato relevante, se este instrumento se fizer necessário, podem ser considerados ilícitos que sujeitam

a companhia a sanções cujas multas bases somam R$3.000.000,00 e R$600.000,00,

respectivamente. 

 

Além disso, a depender do intuito dos administradores ao não realizar a devida comunicação ao

mercado do impacto causado pela pandemia, eles também poderão estar sujeitos à

responsabilidade penal por ocultação de informação ao mercado, sujeito à pena de 1 a 4 anos de

reclusão, nos termos do artigo 177, §1º, inciso I do Código Penal.

13/03/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR N.º 2/2020-CVM/SMI

Em 13 de março de 2020, a CVM divulgou dois ofícios com medidas relacionadas ao COVID-19. O

primeiro deles, o Ofício-Circular n.º 2/2020-CVM/SMI traz orientações aos intermediários, para que

estejam preparados para eventos de risco decorrentes da pandemia mediante a elaboração de um

plano de contingência que contemple alternativas que resultem na manutenção de seus serviços de

forma adequada. Essa ação deve ser discutida e aprovada pela alta administração do

intermediário, comunicado aos funcionários e deve prever a forma, conteúdo e momento de

eventual comunicação aos clientes e público em geral.

 

Cabe ressaltar que a Instrução CVM n.º 612, de 21 de agosto de 2019, já trazia a obrigação para os

intermediários de implementarem planos de continuidade de negócios que dentre os processos

considerados críticos, na visão da própria CVM, devem abranger os processos de recepção e

execução de ordens, com o objetivo de preservar o atendimento aos clientes.
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13/03/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR N.º 2/2020-CVM/SRE

O Ofício-Circular n.º 2/2020-CVM/SRE trata dos efeitos do Coronavírus nas ofertas públicas

registradas. Nas ofertas públicas de distribuição registradas até a data de divulgação do Ofício,

pleitos de modificação relacionados exclusivamente à deterioração e volatilidade do cenário de

investimentos e que estejam devidamente fundamentados serão considerados automaticamente

aprovados pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE (“SRE") com a

concessão de prorrogação do prazo da distribuição por 90 dias adicionais, com base no §2º do art.

25 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2004 (“Instrução CVM n.º 400”), podendo tais

modificações serem imediatamente implementadas mediante envio da documentação modificada

à SRE e divulgação de comunicado ao mercado.

 

Importante destacar que mesmo havendo aprovação automática da modificação da oferta, os

ofertantes ainda assim deverão conceder aos investidores que tenham aderido à oferta a

possibilidade de desistência, observado o prazo de 5 dias úteis da notificação sobre a modificação

da oferta, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Instrução CVM n.º 400. Ainda, a modificação

deverá ser divulgada pelos mesmos meios utilizados para a divulgação da oferta e as instituições

responsáveis pela distribuição deverão se certificar, quando a oferta for retomada, de que os

investidores ingressantes estão cientes de que a oferta foi alterada. 

 

A situação de “aprovação automática” também não deve ser vista como um “waiver” para incluir

alterações não relacionadas à situação do COVID-19, o que pode vir a ser caracterizado como

“falta grave” no âmbito da Lei n.º 6.385 de 7 de dezembro de 1976 (“Lei n.º 6.385/76”) e até mesmo

como uma fraude, inclusive com consequências penais. Assim, se comprovado o elemento

fraudulento, pode-se incorrer no tipo previsto pelo artigo 27-C da supracitada Lei n.º 6.385/76 de

executar manobra fraudulenta destinada a elevar volume negociado de um valor mobiliário, com o

fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiro.

www.duartegarcia.com.br 04

No Ofício-Circular n.º 2/2020-CVM/SMI, a CVM esclarece que “o principal dever do intermediário

em caso de estresse do mercado em decorrência da disseminação do COVID-19 é o de comunicar

prontamente sua base de clientes sobre essa situação”. É importante ressaltar que a existência

explícita desse dever de informação torna essa obrigação inescusável, ou seja, o intermediário

certamente, não poderá alegar desconhecimento tanto da situação de pandemia, quanto da nova

obrigação de informar caso uma variação de mercado impacte seus

clientes.

 

É importante que os intermediários tenham atenção redobrada com as ligações telefônicas e seus

registros, incluindo gravações – realizadas, preferencialmente, com o consentimento do cliente –

para evitar futura responsabilização.
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16/03/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 846

A CVM divulgou, por meio do seu Presidente Marcelo Barbosa, no dia 16 de março de 2020, a

Deliberação n.º 846 (“Deliberação CVM n.º 846”), contendo orientações gerais sobre os prazos

máximos de interrupção que poderiam ser pleiteados no âmbito de análises de ofertas públicas, a

qual previa ainda a sua revisão em até 30 dias. Essa deliberação foi posteriormente revogada pela

Deliberação n.º 852 (“Deliberação CVM n.º 852”), no entanto, sua redação produziu efeitos até o dia

20 de abril de 2020, de modo que a partir dessa data, os pedido de interrupção submetidos

passaram a respeitar os prazos previstos no artigo 6º da Instrução CVM n.º 480, de 07 de

dezembro de 2009 (“Instrução CVM n.º 480”) e no artigo 10 da Instrução CVM n.º 400, ambos de até

60 dias

úteis. 

 

A Deliberação CVM n.º 846, enquanto vigente, alterou o prazo máximo de duração da interrupção

do período de análise: (i) pela SRE, dos pedidos de registro de ofertas públicas de distribuição para

até 180 dias úteis; e (ii) pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“SEP”), dos

pedidos de registro de emissor que tenham sido apresentados com concomitante pedido de

registro de oferta pública, para até 180 dias úteis.

 

Vale lembrar que após o prazo de interrupção mencionado acima, os prazos de análise da CVM

recomeçarão como se um novo pedido estivesse sendo feito, independentemente da fase em que

se encontrava a análise da CVM, ou seja, a interrupção da análise proporciona a preservação do

pagamento da taxa de fiscalização. Ainda, na ausência de manifestação do emissor dentro do

prazo mencionado acima, o pedido será indeferido automaticamente.

 

A revogação da Deliberação CVM n.º 846 pode ser vista como o encerramento de um período

razoável para que os participantes que foram surpreendidos com a pandemia, tivessem a

oportunidade de rever sua decisão acerca da realização da oferta ou abertura de capital, no

decurso de um prazo mais longo do que o previsto na regulamentação. A partir do dia 20 de abril

de 2020, com a divulgação da Deliberação CVM n.º 852, os prazos máximos de interrupção

voltaram a ser de até 60 dias úteis, conforme previstos no art. 10 da Instrução CVM n.º 400 e no

art. 6° da Instrução CVM n.º 480, conforme o caso.
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18/03/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR N.º 3/2020-CVM/SRE

A CVM disponibilizou, em 18 de março de 2020, o Ofício-Circular n.º 3/2020-CVM/SRE, contendo a

interpretação do art. 48 da instrução CVM n.º 400 à luz da edição da Deliberação CVM n.º 846.

 

Importante destacar que o art. 48 da Instrução CVM n.º 400 trata de certas limitações atribuídas à

emissora, ao ofertante e às instituições intermediárias durante a realização das ofertas públicas

como, entre as quais, abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante e restringir

a negociação de valores mobiliários até a divulgação do anúncio ou comunicado de

encerramento. 

 

Com a edição da Deliberação CVM n.º 846, já revogada, a expressão “decidida ou projetada”

contida no caput do art. 48 da Instrução CVM n.º 400 será considerada pela CVM, para os pedidos

de análise de registro de ofertas que foram interrompidos entre os dias 16 de março de 2020 e 20

de abril de 2020, nos termos da Deliberação CVM n.º 846, como o momento em que haja a decisão,

por parte do ofertante, de retomar a análise do pedido de registro da oferta. Assim, as restrições

previstas no art. 48 da Instrução CVM n.º 400 estarão suspensas até que o ofertante decida

retomar a análise. 

 

Importante destacar, especialmente com relação ao “período de silêncio” previsto no inciso IV do

art. 48 da Instrução CVM n.º 400, que o ofertante que tenha solicitado a interrupção da oferta à

CVM entre os dias 16 de março de 2020 e 20 de abril de 2020 está autorizado a se pronunciar na

mídia durante tal interrupção. No entanto, deve ter cautelas, especialmente se tais

pronunciamentos forem realizados próximos à data em que venha a tomar a decisão sobre a

retomada da oferta ou nos 60 dias anteriores ao protocolo do pedido de retomada da oferta, o que

ocorrer por último.
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25/03/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 848

A CVM divulgou, por meio do seu Presidente Marcelo Barbosa, no dia 25 de março de 2020, a

Deliberação CVM n.º 848 (“Deliberação CVM n.º 848”), a qual: (i) prorroga determinados prazos

com vencimento no exercício de 2020 previstos em regulamentação editada pela CVM, (ii)

prorroga o término do período de vacância da Instrução CVM n.º 617, de 6 de dezembro de 2019

(“Instrução CVM n.º 617”), que trata das regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao

financiamento do terrorismo, (iii) dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos

administrativos sancionadores de que trata a Medida Provisória n.° 928, de 2020, enquanto

perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n.º 6, de 2020 e (iv) promove

alterações temporárias na Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM n.º

476”) e na Instrução CVM n.º 566, de 31 de julho de 2015 (“Instrução CVM n.º 566”).
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26/03/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR N° 6/2020/CVM/SIN

A CVM disponibilizou, em 26 de março de 2020, o Ofício-Circular n.° 6/2020/CVM/SIN, que trata da

interpretação para dispositivos regulamentares aplicáveis aos fundos de investimento. O Ofício-

Circular n.° 6/2020/CVM/SIN faz referência a questionamentos trazidos por participantes de

mercado, referentes à melhor interpretação a ser conferida (i) a ocorrências de

desenquadramento de carteiras, (ii) ao uso de cotas de abertura ou de fechamento em fundos de

investimento regulados pela Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM n.º

555”), (iii) à realização de assembleias gerais de fundos de investimento no contexto da pandemia

do COVID-19 e (iv) à forma pela qual se deve dar a troca de informações e documentos entre os

prestadores de serviço de fundos.
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Dentre outras medidas, a Deliberação CVM n.º 848 suspendeu, pelo prazo de 4 meses, a eficácia do

art. 9º da Instrução n.º CVM 476 (que trata do intervalo de quatro meses que se impõe aos

ofertantes entre duas ofertas públicas distribuídas com esforços restritos), e do parágrafo único

do art. 6º da Instrução CVM n.º 566 (que trata da necessidade de arquivamento nas juntas

comerciais do ato societário que autoriza a emissão de notas promissórias, para fins de

apresentação à CVM).

 

A intenção da CVM com essas medidas é a de não impedir novas captações por ofertantes que

precisem de recursos, principalmente no momento atual. A flexibilização por parte da CVM é

estendida a todos os ofertantes, ou seja, fundos de investimento fechados também estão

autorizados a realizarem novas ofertas restritas sem necessidade de observância do intervalo de

4 meses entre essas, mesmo que não sejam destinadas exclusivamente a cotistas do próprio

fundo. 

 

Já a suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM n.º 566 está muito

alinhada com a Medida Provisória n.º 931, de 30 de março de 2020 (“MP n.º 931”), a qual em seu

artigo 6º prorroga os prazos de arquivamento nas juntas comerciais de diversos atos societários,

enquanto durarem as medidas restritivas decorrentes da pandemia do COVID-19.

 

Todas as medidas previstas na Deliberação CVM n.º 848 visam também à concessão de prazos

adicionais para que os regulados possam se organizar e buscar alternativas para o cumprimento

de tais obrigações regulatórias, sem que o custo de observância seja tão alto. Vale dizer que as

medidas adotadas pela CVM, além de procurar evitar situações de aglomeração, proibidas neste

momento, procuram atender às necessidades de liquidez do próprio mercado, seja pela

equalização de custos e obrigações, seja pela manutenção da segurança dos investidores. 

 

A Deliberação CVM n.º 848 prorroga para 1º de outubro de 2020, o término do período de vacância

para a entrada em vigor dos dispositivos ainda não vigentes da Instrução CVM n.º 617. Chamamos

atenção para o fato de que as medidas estipuladas na Instrução CVM n.º 617 serão plenamente

exigíveis a partir de outubro, de modo que é recomendável que os trabalhos de adaptação de

Compliance PLDFT não sejam totalmente interrompidos até lá.
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O primeiro ponto a se destacar a respeito do desenquadramento de carteiras é que a área técnica

da CVM irá considerar eventuais desenquadramentos de carteiras de fundos como

desenquadramentos passivos por conta da pandemia do COVID-19. Mas isso não significa que a

CVM não irá avaliar cada caso de desenquadramento, como de praxe já faz, devendo os gestores

adotarem medidas de controle desse desenquadramento, no decorrer de suas atividades de

gestão do fundo, e o administrador deve manter seu papel de monitoramento da carteira e

realizar todas as comunicações para a CVM sobre os desenquadramentos, de forma compatíveis

com o exigido pela situação, cumprindo seu dever fiduciário com os cotistas.

 

Outro ponto importante que destacamos do referido Ofício é sobre o prazo de enquadramento da

carteira de outros fundos, cujas regras não trazem explicitamente definido o procedimento e o

prazo a serem adotados em caso de desenquadramento. Muito embora a Superintendência de

Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) entenda não caber aplicação subsidiária quanto

ao prazo de 15 dias para reenquadramento, o racional acima, exposto por completo no Ofício-

Circular n.° 6/2020/CVM/SIN, também deve ser aplicado aos demais tipos de fundos, sendo que,

nos dizeres do referido ofício, “um eventual desenquadramento da carteira provocado por

mudanças abruptas das condições de mercado deve ser considerado como de natureza passiva, e

o prazo de reenquadramento considerado como razoável dependerá do prazo pelo qual perdure a

excepcionalidade, a natureza e estrutura de liquidez da carteira e as melhores diligências

adotadas pelo gestor, em linha com seus deveres fiduciários, para promover a solução do

problema”. 

 

Já sobre o uso de cotas de abertura ou de fechamento em fundos de investimento regulados pela

Instrução CVM n.º 555, é importante que os fundos que usufruam desse recurso guardem um

registro da avaliação e justificativa da atividade operacional, para evitar suspeitas de fraude

envolvendo o enquadramento na situação descrita pela CVM.

 

Como mencionado acima, com a edição da Deliberação CVM n.º 848, a CVM estipulou novos

prazos para realização das assembleias gerais de fundos de investimento no contexto da

pandemia do COVID-19, em caráter extraordinário. Ainda, a interpretação da área técnica é “a de

que, nas atuais circunstâncias, é justificável, à luz do interesse público, o cancelamento ou

adiamento de assembleias gerais, convocadas ou não, em casos nos quais não seja possível a

realização do conclave de forma remota, virtual ou por meio de consulta formal, observados os

prazos dilatados objeto da recente Deliberação CVM n° 848”. Vale destacar que esse

entendimento deve ser estendido para os certificados de recebíveis imobiliários ("CRI") e do

agronegócio ("CRA"), conforme entendimento da própria CVM, dado que estes valores mobiliários

são impactados de forma similar.

 

O Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN vai além e admite, em caráter excepcional, que as

companhias securitizadoras (e, conforme o caso, agentes fiduciários) promovam e realizem

assembleias virtuais e remotas, ou mesmo adotem excepcionalmente dinâmicas de consulta

formal, para lidar com esse cenário e preservar, com prioridade, a saúde e integridade física dos

envolvidos. Ou, quando isso não for possível, adiar as assembleias, observados os prazos dilatados

objeto da recente Deliberação CVM n.º 848.
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31/03/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 849

A CVM editou no último dia 31 de março, a Deliberação CVM n.º 849, que adia: (i) o prazo de

entrega de informações periódicas das companhias abertas, como demonstrações financeiras,

formulários trimestrais, formulário cadastral, formulário de referência e o informe sobre o Código

Brasileiro de Governança Corporativa, (ii) o prazo de entrega do relatório produzido pelos agentes

fiduciários (nos termos do art. 68, § 1º, alínea b, da Lei 6.404/76) e (iii) permite que as assembleias

dos fundos de investimento regulados pela CVM sejam realizadas de maneira virtual.

 

A Deliberação n.º 849 foi parcialmente alterada pela Deliberação CVM n.º 852 no que toca ao

adiamento do relatório produzido pelos agentes fiduciários e aos prazos de entrega de

informações periódicas das companhias abertas, conforme será detalhado no tópico abaixo.

 

Esta Deliberação está em linha com a MP n.º 931/20, publicada em 30 de março, e que faz parte do

conjunto de medidas adotadas para reduzir os efeitos negativos da pandemia provocada pelo

novo Coronavírus sobre a atividade econômica nacional.

 

Como já mencionado acima, a CVM, por meio da Deliberação n.º 848, suspendeu a eficácia do

artigo 9º da Instrução CVM n.º 476 (que trata do intervalo de quatro meses que se impõe aos

ofertantes entre duas ofertas públicas distribuídas com esforços restritos) e agora, suspendeu,

pelo prazo de 4 meses, a eficácia do artigo 13 que trata de outra trava específica das ofertas

restritas (a vedação à negociação dos valores mobiliários pelo prazo de 90 dias contados da sua

aquisição ou subscrição), visando dar maior liquidez e agilidade nas negociações no mercado de

capitais, para que os emissores de valores mobiliários tenham mais mecanismos disponíveis para

obtenção de recursos neste momento. O objetivo da flexibilização, contudo, não é desnaturar a

distinção entre os tipos de oferta e/ou eliminar os requisitos de uma oferta pública visando à

dispersão no mercado, nos termos da Instrução CVM n.º 400. Por isso, os intermediários devem

zelar pela observância estrita dos requisitos técnicos e regulatórios que permanecem em vigor,

sobretudo os relativos à qualificação dos investidores.

 

Importante ressaltar, conforme será mencionado e melhor detalhado no item que trata do Ofício-

Circular n.º 4/2020/CVM/SRE (imediatamente abaixo), que a suspensão: (i) do intervalo de 4 meses

entre à realização de duas ofertas restritas alcança todas as ofertas  iniciadas entre os dias

27/3/2020 e 27/7/2020 e desde que eventual oferta imediatamente anterior já tenha sido encerrada

e (ii) pelo prazo de 4 meses da vedação à negociação de valores mobiliários durante os 90 dias

subsequentes à cada subscrição ou aquisição, a SRE enfatiza que essa suspensão de efeitos

somente é válida para títulos adquiridos (a) anteriormente à vigência da Deliberação n.º 849, que

se iniciou em 1/4/2020 ou (b) entre os dias 1/4/2020 e 1/8/2020 (inclusive).

 

A norma permite ainda, que as demonstrações financeiras que não possuam relatório de auditoria

com opinião modificada sejam consideradas aprovadas, caso a assembleia convocada para a

aprovação de contas não seja instalada em virtude do não comparecimento de investidores.

 

É importante ressaltar que a autorização para realização de assembleias virtuais mencionada na

Deliberação CVM n.º 849 independe de previsão em regulamento e poderá ser usada para todas

as matérias elegíveis ao longo do exercício de 2020. Para tanto, deverá ser dada ciência aos

cotistas e ser facultada a sua participação nos prazos previstos da regulamentação vigente.
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09/04/2020 - OFÍCIO-CIRCULAR N° 4/2020/CVM/SRE

Por meio do Ofício-Circular n.º 4/2020/CVM/SRE, a CVM esclarece dúvidas sobre aspectos

relacionados a ofertas com esforços restritos em Deliberações recentes, especificamente sobre os

itens IV da Deliberação CVM n.º 848 e VIII da Deliberação CVM n.º 849.

 

Nesse sentido, a SRE destaca que a suspensão da obrigação de intervalo de 4 meses entre duas

ofertas conduzidas com esforços restritos alcança todas as ofertas públicas de valores mobiliários

distribuídas com esforços restritos iniciadas de 27 de março de 2020 a 27 de julho de 2020, desde

que eventual oferta imediatamente anterior já tenha sido encerrada.

 

Em relação à suspensão, pelo prazo de 4 meses, da eficácia do art. 13 da Instrução CVM n.º 476

(que prevê que os valores mobiliários ofertados somente podem ser negociados depois de

decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores), a SRE enfatiza que essa

suspensão de efeitos somente é válida para os valores mobiliários objeto de ofertas públicas

distribuídas com esforços restritos, cuja subscrição ou aquisição: (i) tenha ocorrido anteriormente

à vigência da Deliberação n.º 849, que se iniciou em 1/4/2020, e ainda esteja fluindo o prazo do

lockup de negociação de 90 dias previsto no art. 13 ou (ii) ocorra durante o período de vigência do

item VIII da Deliberação CVM n.º 849, ou seja, de 1º de abril de 2020 até o dia 1º de agosto de 2020

(inclusive), permanecendo válida a suspensão ainda que o lockup previsto no art. 13 da Instrução

CVM n.º 476 ultrapasse o período de vigência da Deliberação CVM n.º 849.

 

A SRE ainda esclarece que, para os valores mobiliários ofertados por emissores registrados na

CVM, o item VIII da Deliberação CVM n.º 849 suspende integralmente a eficácia do art. 13 da

Instrução CVM n.º 476. Entretanto, no caso de emissores não registrados na Autarquia, a eficácia

somente será suspensa para as negociações em que adquirentes forem investidores profissionais.

 

Importante destacar que no referido Ofício, a CVM esclarece ainda que “os valores mobiliários

subscritos ou adquiridos durante a vigência da Deliberação CVM n.º 849 deixarão de estar sujeitos

à regra de lockup de negociação de 90 dias prevista no art. 13 da Instrução CVM n.º 476, nos

termos do item VIII da Deliberação CVM n.º 849, e assim permanecerão, ainda que o prazo original

de lockup se prolongue para além da vigência da citada deliberação”. Isso pode acontecer visto

que em uma mesma oferta restrita, é possível que a subscrição ou aquisição dos valores

mobiliários se prolongue no tempo (por até 24 meses). Assim, eventualmente, poderão ocorrer

subscrições durante ou após a vigência da Deliberação CVM n.º 849.
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Ao mesmo tempo em que flexibiliza prazos regulamentares, a CVM reconhece que a postergação

da divulgação de informações ao mercado tende a acentuar situações de assimetria

informacional. A CVM reforça que as regras que buscam assegurar a integridade do mercado,

especialmente aquelas que coíbem o uso de informação privilegiada e a manipulação de preços,

continuam integralmente em vigor.

 

Os emissores devem avaliar a melhor maneira de informar aos seus acionistas e ao mercado em

geral as decisões tomadas em virtude da MP n.º 931 e da Deliberação CVM n.º 849, considerando o

conteúdo de suas políticas de divulgações de informações e os mecanismos de divulgação já

existentes, como comunicados ao mercado e avisos de fato relevante, dentre outros.
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15/04/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 852

A CVM editou no dia 15 de abril de 2020, a Deliberação n.º 852 (“Deliberação CVM n.º 852”), que

adia o prazo de entrega de informações periódicas dos empreendimentos hoteleiros e de

emissores não registrados que realizaram ofertas ao amparo da Instrução CVM n.º 476, como

demonstrações financeiras. 

 

A Deliberação CVM n.º 852 alterou a Deliberação CVM n.º 849, contemplando ajustes no adiamento

do relatório produzido pelos agentes fiduciários (nos termos do art. 68, § 1º, alínea b, da Lei

6.404/76) e nos prazos de entrega de informações periódicas das companhias abertas, como

formulários trimestrais, por 45 dias e demonstrações financeiras, formulário cadastral, formulário

de referência e o informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, por 2 meses.

 

Por fim, a norma revogou a Deliberação CVM n.º 846 desde o dia 20 de abril de 2020, aplicando-se

aos pedidos de interrupção submetidos a partir de então, os prazos máximos de 60 dias úteis

previstos no art. 10 da Instrução CVM n.º 400 e no art. 6° da Instrução CVM n.º 480.
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A CVM recomenda, ainda, que os documentos da oferta restrita esclareçam aos investidores que

valores mobiliários de uma mesma distribuição poderão ter tratamentos diferenciados, uma vez

que os ativos que venham a ser subscritos ou adquiridos até o dia 1º de agosto de 2020 não

estarão vedados à negociação, enquanto os ativos adquiridos após a vigência da Deliberação

CVM n.º 849 (a partir de 02 de agosto de 2020), estarão sujeitos à regra de lockup prevista no art.

13 da Instrução CVM n.º 476. Importante ressaltar, apenas, que independentemente da data de

término do lockup, a efetiva liberação para negociação das cotas ocorre somente após o

encerramento da respectiva oferta.

 

 

Por fim, cabe lembrar que no caso de fundos de investimento fechados, como os Fundos de

Investimento Imobiliário – FII, os Fundos de Investimento em Participações – FIP e os Fundos de

Investimento em Direitos Creditórios – FIDC, continua valendo a exceção prevista no § 2º, do art. 15

da Instrução CVM n.º 476, ou seja, será admitida a negociação no mercado secundário entre

investidores de varejo, caso o fundo apresente prospecto, nos termos da regulamentação

aplicável.
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17/04/2020 - INSTRUÇÃO CVM N.º 622

A CVM editou em 17 de abril de 2020 a Instrução CVM n.º 622 (“Instrução CVM n.º 622”) para

regulamentar assembleias inteiramente digitais.

 

A medida está alinhada com a M.P. n.º 931, de 30/3/2020, como parte das medidas adotadas em

resposta à pandemia da Covid-19 e também com a Instrução Normativa n.º 79 do DREI

(Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração), publicada em 15/04/2020, a qual

possibilita às sociedades anônimas fechadas, às limitadas empresárias e às cooperativas também

realizar reuniões e assembleias de maneira semipresencial ou digital, inclusive com a submissão

de voto à distância.

 

A regra possibilita a realização das assembleias de forma presencial, digital ou híbrida. Dentre as

inovações é importante ressaltar que: (i) nas assembleias realizadas de modo parcialmente digital,

a reunião poderá ocorrer fora da sede da companhia, em caráter excepcional, (ii) caberá às

companhias definir: (a) o prazo de antecedência para que o acionista deposite os documentos

mencionados no anúncio de convocação e que estes possam ser apresentados por meio de

protocolo digital e (b) o sistema que será utilizado para realização das assembleias digitais, (iii) o

sistema a ser utilizado pela companhia possibilite a comunicação entre os acionistas, (iv) os

administradores e as pessoas cuja presença seja obrigatória participarem a distância nas

assembleias realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital e (v) o presidente da mesa e o

secretário possam registrar em ata a presença dos acionistas que participarem a distância.

 

Outro ponto relevante é que a obrigação de preservação da gravação pelo prazo de 5 anos

mencionada pela própria CVM no Relatório de Análise da Audiência Pública SDM n.º 03/20, acabou

não constando da Instrução CVM n.º 622. No entanto, é provável que a CVM divulgue novo ato

administrativo para incluir essa obrigação para as companhias, pois nos termos do próprio

relatório, a CVM “entende que o material pode ser relevante não apenas para eventuais

discussões judiciais visando à anulação de assembleias gerais, mas também para apurar a

responsabilidade dos participantes do mercado por eventuais infrações à Lei n.º 6.404/1976, razão

pela qual a norma deve também considerar o prazo para exercício da pretensão punitiva da

CVM”.

 

Ainda, a instrução traz uma regra de exceção para as assembleias gerais e especiais convocadas

por companhias abertas anteriormente à edição da própria Instrução CVM n.º 622, segundo a qual,

poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, ainda que o anúncio de

convocação não tenha incluído as informações exigidas nos incisos II e III e no § 4º do artigo 4º da

Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, que prevê regras às assembleias das

companhias abertas e regulamenta o voto a distância (“Instrução CVM n.º 481”), desde que tais

informações sejam fornecidas aos acionistas por meio de fato relevante divulgado com

antecedência de, no mínimo, 5 dias corridos da realização da assembleia, observado o disposto na

referida instrução. 

 

Por fim, cabe ressaltar que, apesar de a Instrução CVM n.º 481, em regra, se aplicar exclusivamente

a companhias abertas registradas na categoria A e que cumpram os critérios estabelecidos nos

§§1º, 2º e 3º, as disposições sobre assembleias de modo parcial ou exclusivamente digital se

aplicam a todas as companhias abertas, desde que cumpram integralmente os requisitos

estabelecidos para tanto na Instrução CVM n.º 622.
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23/04/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 853

A CVM editou no último dia 23 de abril, a Deliberação n.º 853 (“Deliberação CVM n.º 853”), que

promove alteração temporária de determinados prazos previstos na Instrução CVM 356, de 17 de

dezembro de 2001, que trata dos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC). 

 

Com base na Deliberação CVM n.º 853, as assembleias ou as solicitações de manifestação formal

que tratem exclusivamente de amortização de cotas e/ou de eventos de avaliação poderão ter o

prazo de convocação ou manifestação reduzido pelo administrador, independentemente do que

conste no regulamento. 

 

Importante destacar que a CVM não está “dando carta branca” aos administradores de FIDC para

utilização dessas flexibilizações e que estabeleceu alguns critérios: (i) prazo mínimo de 3 dias úteis

de antecedência entre a primeira convocação de assembleia geral ou correspondente solicitação

de manifestação por consulta formal e a realização de tal assembleia ou o recebimento de

manifestação sobre tal consulta, (ii) caso seja exercida a faculdade de redução de prazo

mencionada na alínea anterior, o administrador do fundo também poderá reduzir o prazo da

segunda convocação de assembleia geral ou manifestação por meio de consulta formal para o

mínimo de 5 dias úteis de antecedência entre a segunda convocação de assembleia geral ou

correspondente solicitação de manifestação por consulta formal e a realização de tal assembleia

ou recebimento de manifestação sobre tal consulta, (iii) em qualquer caso, a segunda convocação

da assembleia geral pode ser providenciada juntamente com a primeira convocação e (iv)

adicionalmente às exigências constantes do respectivo regulamento do fundo de investimento ou

das normas aplicáveis, é condição essencial para a instalação das assembleias gerais, ou eficácia

das consultas formais convocadas com prazo reduzido, que estejam presentes ou se manifestem,

conforme o caso, cotistas que representem, no mínimo, 50% de cotas de cada classe em

circulação, sem prejuízo dos quóruns de instalação e de deliberação especificados nos respectivos

regulamentos, que permanecem inalterados.

 

Reiterando a regra trazida pela Deliberação CVM n.º 849 e atestando sua aplicação para as

matérias tratadas na Deliberação CVM n.º 853, a CVM deixou claro a possibilidade de realização

exclusivamente por meio eletrônico, das convocações para as assembleias e as solicitações de

manifestação por consulta formal, sendo que também deverá ser feita divulgação na página do

administrador e do gestor do fundo na Internet.
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30/04/2020 - DELIBERAÇÃO CVM N.º 855

A CVM editou no último dia 30 de abril, a Deliberação n.º 855 (“Deliberação CVM n.º 855”), a qual

estabelece procedimentos para a realização de sessões de julgamento administrativos

sancionadores, de que trata o Capítulo III, Seção VI, da Instrução CVM n° 607, de 17 de junho de

2019, exclusivamente por videoconferência, enquanto perdurarem as medidas de proteção para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Coronavírus (COVID-19).

 

Nos termos da Deliberação CVM n.º 855, os acusados ou seus procuradores poderão registrar

pedidos de sustentação oral e participar por meio do preenchimento e envio de formulário

disponibilizado no Portal CVM até 3 horas antes do previsto para o início da respectiva sessão.

Alternativamente, a sustentação oral poderá ser realizada mediante o envio prévio de arquivo de

mídia para a CVM.

 

Além dos acusados e seus procuradores, todos os demais interessados, na condição exclusiva de

ouvintes, poderão acompanhar as sessões de julgamento por meio de link a ser disponibilizado

pela CVM até 1 hora antes da sessão.

 

A possibilidade de participação, como ouvintes, das sessões de julgamento é algo enriquecedor ao

mercado e que poderá auxiliar no entendimento dos fatos de casos emblemáticos. Seria

interessante que mesmo após a pandemia, a CVM mantivesse a possibilidade de participação de

ouvintes por videoconferência em todas as sessões de julgamento.
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05/05/2020 - INSTRUÇÃO CVM N.º 623

Em complemento às regras da Instrução CVM n.º 622, que regulamenta as assembleias digitais, a

CVM editou no último dia 5 de maio a Instrução CVM n.º 623 (“Instrução CVM n.º 623”) para incluir,

na Instrução CVM n.º 481 (que prevê regras às assembleias das companhias abertas e

regulamenta o voto a distância), a obrigação da companhia manter, pelo prazo de 5 anos, além

das instruções de preenchimento ou os boletins de voto a distância recebidos, nos termos do

caput do artigo 21-E, a gravação integral da assembleia, a que se refere o art. 21-C, § 1º, II,

da Instrução CVM n.º 481.
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14/05/2020 - INSTRUÇÃO CVM N.º 625

Em complemento ao conjunto de iniciativas voltadas à normatizar a realização de assembleias

inteiramente digitais, em resposta à pandemia do Coronavírus, a CVM editou no último dia 14 de

maio, a Instrução CVM n.º 625 (“Instrução CVM n.º 625”) para regulamentar as assembleias digitais

de debenturistas, de titulares de CRI, CRA e notas promissórias. Cabe ressaltar que as assembleias

digitais de titulares de CRI e CRA já haviam sido permitidas, em caráter excepcional, pelo Ofício-

Circular n.° 6/2020/CVM/SIN, divulgado em 6 de maio, para que os agentes fiduciários (e, conforme

o caso, as companhias securitizadoras) promovessem e realizassem tais assembleias de forma

virtual e remota, ou mesmo adotassem excepcionalmente dinâmicas de consulta formal, para lidar

com o cenário da pandemia e preservar, com prioridade, a saúde e integridade física dos

envolvidos.

 

Assim, após audiência pública que contou com tempo de duração menor do que o habitual,

considerando o cenário emergencial, a autarquia divulgou a Instrução CVM n.º 625, que

regulamenta assembleias digitais de titulares de debêntures e optou por adaptar a norma

inicialmente proposta, de modo que envolva também as assembleias de titulares de CRI, de CRA e

de notas promissórias comerciais ofertadas publicamente ou admitidos à negociação em

mercados de valores mobiliários, observadas as disposições das normas específicas aplicáveis a

esses valores mobiliários.

 

Importante destacar que, de modo a preservar os termos e obrigações previstas nos contratos

que regulam tais valores mobiliários, a Instrução CVM n.º 625 prevê expressamente que suas

regras não se aplicam a assembleias cujas escrituras de emissão de debêntures (ou, termos de

securitização e instrumentos equivalentes, conforme o caso) expressamente vedem a participação

a distância. 

 

Outro ponto relevante é que a obrigação de preservação da gravação pelo prazo de 5 anos foi

incluída na Instrução CVM n.º 625, obrigando a companhia (securitizadora, emissora das

debêntures ou emissora das notas promissórias) ou o agente fiduciário, a depender de quem

realize a convocação, de fazer sua guarda, assim como das instruções de voto a distância e dos

registros de participação e voto a distância por meio dos sistemas eletrônicos. 

 

Por fim, cabe ressaltar que, apesar da possibilidade, as questões decorrentes de assembleias

convocadas pela CVM ou pelos debenturistas (ou, titulares de CRI/CRA ou notas promissórias,

conforme o caso), não estão abarcadas pela Instrução CVM n.º 625.

 

www.duartegarcia.com.br 15

https://www.duartegarcia.com.br/


As assembleias tratadas na Instrução CVM n.º 625 que tenham sido convocadas anteriormente à

sua edição (ou seja, antes do dia 14 de maio de 2020) poderão ser realizadas de modo parcial ou

exclusivamente digital, ainda que o anúncio de convocação não tenha incluído as informações

exigidas pela nova instrução normativa. Para que isso seja possível, será necessária a divulgação

de fato relevante, no caso de assembleias convocadas pela companhia, ou comunicação do

agente fiduciário a todos os debenturistas e titulares de CRI, CRA e notas promissórias, com

antecedência de, no mínimo, 5 dias da realização da assembleia, contemplando todas as

informações necessárias à realização da assembleia digital, observado o disposto na Instrução

CVM n.º 625, quais sejam: (a) se admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da

assembleia: as regras e os procedimentos aplicáveis, incluindo orientações sobre o preenchimento

e envio e as formalidades necessárias para que o voto enviado seja considerado válido; (b) se

admitida a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio de sistema eletrônico:

as regras e os procedimentos aplicáveis, incluindo informações necessárias e suficientes para

acesso e utilização do sistema pelos debenturistas, e se a assembleia será realizada de modo

parcial ou exclusivamente digital; (c) se admitida a apresentação dos documentos para que os

debenturistas (ou, titulares de CRI/CRA ou notas promissórias, conforme o caso), sejam admitidos

a assembleia por meio de protocolo digital, a forma de sua admissão; e (d) prazo para envio da

instrução de voto a distância. 

 

Também poderão admitir o envio de instrução de voto previamente à sua realização, ainda que o

modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância não tenha sido

fornecido no prazo previsto na Instrução CVM n.º 625, desde que, tal documento seja

disponibilizado quando da divulgação do fato relevante mencionado acima. No caso das

assembleias convocadas para serem realizadas até 22 de maio de 2020, o prazo mínimo de

antecedência de 5 dias é reduzido para apenas 1 (um) dia útil.
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EQUIPE
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