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Prorrogação de prazos pela Comissão de Valores Mobiliários 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) editou em 25 de março de 2020, a Deliberação CVM nº 848 (“Deliberação”), a 
fim de alterar, suspender, prorrogar e modificar temporariamente diversos prazos com vencimento no exercício de 2020 
estabelecidos em suas regulamentações, enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020 (“Decreto Legislativo”). 
 
Entre diversas alterações instituídas pela Deliberação, ressaltamos: 
 
(i) Suspensão dos prazos processuais que transcorram em desfavor dos acusados em processos administrativos 
sancionadores em curso na CVM, em especial, aqueles referentes a: (a) acesso do acusado ao sistema eletrônico de processos 
da CVM para fins de citação e intimação; (b) apresentação de defesa, recursos e demais manifestações do acusado no 
processo; e (c) negociação do Termo de Compromisso entre o Comitê de Termo de Compromisso e o acusado. 
 
(ii) Postergação, para 31 de julho de 2020, do vencimento das prestações dos parcelamentos que tratam sobre débitos 
relativos à taxa de fiscalização, dos débitos originários de multa aplicada em inquérito administrativo e da aplicação da multa 
cominatória, a partir das prestações com vencimento em 31 de março de 2020. 
 
(iii) Suspensão, até 31 de julho de 2020, da emissão de notificações de lançamento, excetuando-se as hipóteses que 
poderão resultar na configuração de decadência ou prescrição do crédito tributário. 
 
(iv) Suspensão, por quatro meses, da eficácia dos seguintes dispositivos: 
 
(a) Proibição para que o ofertante não realize outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários do mesmo 
emissor dentro do prazo de 4  meses contados da data do encerramento ou do cancelamento da oferta, a menos que a nova 
oferta seja submetida a registro na CVM, conforme disposto no art. 9º da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009; e 
 
(b) Obrigatoriedade de arquivamento no registro público competente da autorização para emissão pública de nota 
promissória, conforme disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015. 
 
(v) Postergação, por 120 dias, do vencimento das obrigações não quitadas assumidas em Termos de Compromisso 
celebrados com a CVM, cujos vencimentos ainda não tenham ocorrido até a data de publicação da Deliberação, mantida a 
eventual atualização monetária prevista em cada Termo de Compromisso, com exceção das obrigações de afastamento 
impostas pela CVM. 
 
(vi) Prorrogação, por 30  dias, a partir da data de publicação desta Deliberação, do prazo para envio das demonstrações 
financeiras auditadas de todos os fundos de investimento regulados pela CVM e dos patrimônios separados de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio emitidos por companhias securitizadoras registradas na CVM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(vii)  Prorrogação, por 3 (três) meses, dos prazos abaixo que estejam previstos para se encerrar ou que venham a se iniciar 
enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo: 
 
(a) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios: prazo para que a assembleia geral destes fundos se reúna para tomar 
as contas do fundo e deliberar sobre suas demonstrações financeiras; 
 
 
(b) Fundos 555: (i) prazo para divulgação da demonstração de desempenho do fundo relativo aos doze meses findos em 
30 de julho; e (ii) prazo para que a assembleia geral de referidos fundos delibere sobre suas demonstrações financeiras; e 
 
(c) Fundo de Investimento em Participações: (i) prazo para envio pelo administrador das informações acerca da 
composição da carteira do fundo, discriminando quantidade e espécie dos títulos e valores mobiliários que a integram; e (ii) 
prazo para que a assembleia geral de referidos fundos delibere sobre suas demonstrações financeiras. 
 
(viii)  Contagem em dobro dos prazos abaixo que estejam previstos para se encerrar ou que venham a se iniciar enquanto 
perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo: 
 
(a) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios: (i) prazo para divulgação aos cotistas do Fundo, de alterações 
realizadas no respectivo regulamento em decorrência de normas legais ou regulamentares, ou de determinação da CVM; (ii) 
prazo para enquadramento da carteira do fundo após noventa dias do início da sua atividade; (iii) prazo para que o 
administrador coloque a disposição dos cotistas as informações referentes às cotas, rentabilidade do fundo e 
comportamento da carteira do fundo; (iv) prazo para o administrador protocolar na CVM os documentos relacionados a 
alteração de regulamento, substituição da instituição administradora, incorporação, fusão, cisão ou liquidação do fundo; e 
(v) prazo para cancelamento do registro do fundo no caso de partilha de seus ativos; 
 
(b) Fundo de Investimento Imobiliário: (i) prazo para que o administrador informe à CVM a data da primeira integralização 
de cotas do fundo; (ii) prazo para divulgação aos cotistas do Fundo, de alterações realizadas no respectivo regulamento em 
decorrência de normas legais ou regulamentares, ou de determinação da CVM; (iii) prazo para que o administrador coloque 
à disposição dos cotistas as demonstrações financeiras do fundo, juntamente com os formulários obrigatórios; (iv) prazo para 
que o administrador preste informações sobre o formulário eletrônico indicado no Anexo 39-I da Instrução CVM 472, de 31 
de outubro de 2008 e sobre atas de assembleias gerais ordinárias do fundo; (v) prazo para que o administrador disponibilize 
aos cotistas as atas das assembleias gerais extraordinárias e os relatórios  e pareceres encaminhados pelo representante dos 
cotistas; e (vi) prazo para cancelamento do registro do fundo no caso de partilha de seus ativos; 
 
(c) Fundos 555: (i) prazo para envio aos cotistas de comunicação de encerramento da distribuição das cotas do fundo; (ii) 
prazo para confirmação pelos investidores acerca do interesse em manter a aceitação da oferta das cotas do fundo, no caso 
de alteração das características da oferta durante o processo de distribuição; (iii)  prazo para confirmação pelos subscritores 
de cotas do fundo acerca do interesse de permanecer no fundo ou receber a devolução do valor integralizado, caso não 
tenha havido distribuição total das cotas previstas e a deliberação da assembleia de cotistas não tenha fixado um número 
mínimo de cotas a serem subscritas; (iv) prazo para o administrador remeter os demonstrativos das aplicações da carteira 
do fundo, durante o período de distribuição destas; (v) prazo para o administrador enviar à CVM a lista de subscrição de 
cotas do fundo fechado; (vi) prazo para que o administrador informe à CVM a data da primeira integralização de cotas do 
fundo; (vii) prazo para que caso o fundo fique fechado haja necessidade de divulgação de ato relevante e de convocação de 
assembleia; (viii) prazo para divulgação aos cotistas do Fundo, de alterações realizadas no respectivo regulamento em 
decorrência de normas legais ou regulamentares, ou de determinação da CVM; (ix) prazo para envio pelo administrador à 
CVM do balancete, demonstrativo da composição e diversificação de carteira, perfil mensal, e lâmina de informações 
essenciais, se houver, referentes ao fundo; (x) prazo para convocação de assembleia geral por parte do administrador, 
quando solicitado pelo gestor, pelo custodiante ou pelos cotistas; (xi) prazo para manifestação dos cotistas por meio de 
consulta formal acerca de deliberações a serem tomadas em sede de assembleia geral; (xii) prazo para disponibilização aos 
cotistas do resumo da assembleia geral realizada; (xiii) prazo para convocação de assembleia geral no caso de renúncia ou 
descredenciamento do administrador do fundo; (xiv) prazo para consideração do desenquadramento passivo do fundo e 
prazo para realização de comunicação deste fato pelo administrador à CVM; (xv) prazo para pedido e realização de reembolso 
de cotas feito pelos cotistas que não concordarem com a deliberação acerca da incorporação, fusão ou transformação do 



 
 

fundo; (xvi) prazo para que o fundo seja liquidado ou incorporado no caso de patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 
1.000.000,00; (xvii) prazo para que o administrador promova a divisão do patrimônio do fundo no caso de liquidação do 
fundo e prazo para que o administrador envie cópia da ata da assembleia geral e do plano de liquidação do fundo; e (xviii) 
prazo para que o administrador envie à CVM a ata da assembleia geral que tenha deliberado a liquidação do fundo ou termo 
de encerramento firmado pelo administrador em caso de resgate total, comprovante da entrada do pedido de baixa de 
registro no CNPJ do fundo, assim como o prazo no qual o administrador deve manter o parecer de auditoria relativo ao 
demonstrativo de liquidação do fundo à disposição da fiscalização da CVM; 
 
(d) Investidor não residente: prazo para divulgação à CVM pelo representante do investidor não residente dos informes 
mensais e semestrais indicando as movimentações e aplicações de recursos dos participantes de conta coletiva e dos titulares 
de contas próprias por ele representados; e 
 
(e) Fundo de Investimento em Participações: (i) prazo para que o administrador reenquadre a carteira do fundo ou devolva 
aos cotistas os valores que ultrapassem os limites estabelecidos, no caso de desenquadramento do fundo; (ii) prazo para 
divulgação aos cotistas do Fundo, de alterações realizadas no respectivo regulamento em decorrência de normas legais ou 
regulamentares, ou de determinação da CVM; (iii) prazo para que a assembleia geral delibere sobre a substituição do 
administrador ou do gestor do fundo; e (iv) prazo para que o administrador disponibilize aos cotistas um relatório, elaborado 
pelo administrador e pelo gestor, com as justificativas para a alteração no valor justo e o efeito da nova avaliação sobre o 
resultado do exercício e patrimônio líquido do fundo apurados de forma intermediária, na ocorrência de alteração no valor 
justo dos investimentos do fundo, que impacte materialmente o seu patrimônio líquido, e do correspondente 
reconhecimento contábil dessa alteração, no caso de o fundo ser qualificado como entidade para investimento. 
 
(ix)  Prorrogar, 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 nº 617, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro 
e ao financiamento do terrorismo, no âmbito do mercado de valores mobiliários. 
 
A Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
  


