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Orientações da CVM para Fundos de Investimento 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) divulgou em 26 de março de 2020, o Ofício-Circular n° 
6/2020/CVM/SIN (“Ofício”) contendo orientações aos fundos de investimento sobre o seu funcionamento e suas 
operações devido à pandemia da COVID-19 (Coronavírus). Destacamos abaixo os itens abordados pelo Ofício. 
 
• Desenquadramentos de carteira: a CVM entende que a materialização de cenários de alta volatilidade dos 
mercados em que os fundos negociam os ativos financeiros componentes de suas carteiras podem provocar 
desenquadramentos passivos. Sendo assim, para estes fins, deve ser aplicado o previsto no artigo 105 da Instrução 
CVM 555, não estando administrador e o gestor sujeitos às penalidades aplicáveis pelo desenquadramento, desde 
que tal desenquadramento não ultrapasse 15 (quinze) dias consecutivos e não implique alteração do tratamento 
tributário conferido ao fundo ou aos cotistas do fundo. No entanto, tendo em vista o atual cenário provocado pelo 
Coronavírus, a área técnica da CVM entendeu que o prazo de 15 (quinze) dias adotado pela Instrução CVM 555 
não deve ser aplicado, devendo o reenquadramento ocorrer em prazo considerado como razoável, sendo que este 
dependerá do prazo no qual perdure a excepcionalidade (Coronavírus), a natureza e estrutura de liquidez da 
carteira do fundo e as melhores diligências adotadas pelo gestor, em linha com seus deveres fiduciários, para 
promover a solução do problema. A CVM avaliará caso a caso as diligências adotadas pelo gestor na situação de 
desenquadramento. 
 
• Uso de cotas de abertura ou de fechamento em fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 
555: administradores de fundos de investimento que podem receber aplicações e operacionalizar resgates no 
mesmo dia (D+0) podem encontrar dificuldades operacionais no cálculo das cotas de abertua dos fundos em razão 
de momentos de extrema volatilidade dos mercados em que o fundo atua. Sendo assim, diante do atual cenário, 
a CVM permitiu que, excepcionalmente, enquanto durar tal cenário de mercado, o fundo possa substituir a 
utilização da cota de abertura pela sistemática convencional de pagamentos de aplicações e resgates com base na 
cota de fechamento, desde que o fundo divulgue fato relevante com o objetivo de informar os cotistas sobre a 
temporária restrição operacional a que está sujeito. 
 
• Realização de Assembleias Gerais: a Deliberação CVM 848, dentre outras matérias, fixou, em caráter 
extraordinário, novos prazos para cumprimento de diversas obrigações periódicas exigidas dos fundos de 
investimento, inclusive a respeito da realização de assembleias gerais. Por meio da referida deliberação, a CVM 
admitiu o cancelamento ou adiamento de assembleias gerais (nos prazos ali estabelecidos), convocadas ou não, 
que não possam ser realizadas de forma remota (virtual ou por meio de consulta formal). Ainda, a CVM estendeu 
estre tratamento às assembleias gerais de titulares de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio 
(CRA), podendo, também, nestes casos, serem realizadas assembleias virtuais ou, excepcionalmente, consultas 
formais. 
 
• Procedimentos para troca de informações e de documentos entre os prestadores de serviço dos fundos: 
questionada  sobre a troca de informações e documentos que  devem se dar de forma física entre os prestadores  
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de serviços dos fundos, a CVM esclareceu que que não há regra que venha a exigir o trânsito de informações ou 
documentos necessariamente em algum formato específico, ainda mais de forma física ou que exija a presença ou 
contato físico, direto ou indireto, entre pessoas em geral. 
 
• Provisionamento de direitos creditórios em fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC): a CVM 
tem sido questionada pelos participantes do mercado se, diante do atual cenário causado pela pandemia 
Coronavirus, os atrasos no pagamento de um crédito ou a necessidade de sua renegociação impõe, 
necessariamente, a realização de uma provisão sobre esse ativo. Neste sentido, o entendimento da área técnica 
da CVM é de que não é obrigatória a constituição de provisões neste caso, uma vez que a Instrução CVM 489 não 
exige que se constitua provisão a cada evento de atraso ou renegociação das condições de pagamento de um dado 
direito creditório, mas sim e apenas, em casos nos quais se afigure uma mudança na perspectiva de perda esperada 
sobre o ativo. No entanto, a CVM destaca que também é dever do administrador não retardar a constituição de 
provisão quando os fatos e circunstâncias indicarem uma deterioração significativa na capacidade de recuperação 
dos créditos em questão.  


