
 

 

 

 

Alterações de prazos da ICVM 356 
 

No dia 22 de abril de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) publicou a Deliberação 
nº 853 (“Deliberação 853”), que promove alterações temporárias em determinados prazos 
previstos na Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 (“Instrução CVM 356”), que 
regulamenta a constituição e o funcionamento de fundos de investimento em direitos 
creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios, em decorrência dos desdobramentos causados pela pandemia de Covid-19.  

 

A Deliberação 853 permite que o administrador do respectivo fundo de investimento, 
independentemente do que conste no regulamento do respectivo fundo:  

 

(i) reduza os prazos de convocação de assembleias gerais de cotistas ou solicitação de 
manifestação por consulta formal que sejam regidos pelo disposto na Instrução CVM 356, e que 
tratem exclusivamente de amortização de cotas e/ou de eventos de avaliação. Para tal redução, 
devem ser observadas as seguintes condições: 

a. prazo mínimo de 3 (três) 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, 
sendo certo que, caso seja exercida esta faculdade de redução de prazo, 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 (cinco) 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; 

b. em qualquer caso a segunda convocação da assembleia geral pode ser providenciada 
juntamente com a primeira convocação; e 

c. observadas as exigências constantes do respectivo regulamento do fundo ou das 
normas aplicáveis, a devida instalação das assembleias gerais, ou eficácia das consultas 
formais convocadas com prazo reduzido, nos termos do item (a) acima, depende que 
estejam presentes ou se manifestem, se for o caso, cotistas que representem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de cotas de cada classe  de cotas em circulação. Os 
quóruns de instalação previstos em cada regulamento permanecem inalterados. 

 

 



(ii) realize exclusivamente por meio eletrônico as convocações para as assembleias gerais 
de cotistas e as solicitações de manifestação por consulta formal a que se referem o item (i) 
acima. Neste caso, deverá ser feita também, divulgação na página do administrador e do gestor 
do fundo na rede mundial de computadores. 

A Deliberação 853 entrou em vigor na data de sua publicação.  

  


