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CVM esclarece dúvidas sobre aspectos relacionados a 
ofertas com esforços restritos em Deliberações recentes 

 

• A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular nº 4/2020-CVM/SRE, que esclarece 
questões relacionadas a prazos regulatórios previstos na Instrução CVM 476 após a edição das Deliberações 
CVM nº 848/20 e 849/20, divulgadas nas edições #6 e #9, respectivamente, do Madrona ASAP. Vide abaixo os 
esclarecimentos: 
 
• Item IV da Deliberação nº 848: suspende por 4 meses a eficácia do art. 9º da ICVM 476 (obrigação de 
intervalo de 4 meses entre 2 ofertas conduzidas com esforços restritos).  
 
A CVM esclarece que a suspensão alcança todas as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços 
restritos iniciadas durante a vigência do item IV da Deliberação nº 848, ou seja, ofertas iniciadas entre 
27/03/2020 e 27/07/2020, desde que eventual oferta imediatamente anterior já tenha sido encerrada. Sendo 
assim, ofertas iniciadas fora do citado período de referência devem obedecer à vedação do art. 9º da ICVM 
476. 
 
• Item VIII da Deliberação nº 849: suspende por 4 meses os efeitos do art. 13 da ICVM 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 CVM esclarece que a suspensão somente é válida para os valores mobiliários objeto de ofertas públicas 
distribuídas com esforços restritos subscritos ou adquiridos (i) antes da vigência da Deliberação nº 849 (que se 
iniciou em 01/04/2020), e ainda esteja em curso o prazo de lockup de negociação de 90 dias previsto no art. 
13, ou (ii) durante o período de vigência do referido item VIII da Deliberação nº 849 (de 01/04/2020 a 
01/08/2020), permanecendo válida a suspensão ainda que o lockup previsto no art. 13 da ICVM 476 ultrapasse 
o período de vigência da Deliberação nº 849. 
 
A CVM também esclareceu que, para os valores mobiliários ofertados: 
• por emissores registrados na CVM, o citado item VIII da Deliberação no 849 suspende integralmente a eficácia 
do art. 13 da ICVM 476; 
• por emissores não registrados na CVM, considera-se suspensa a eficácia do art. 13 da ICVM 476 apenas para 
as negociações cujos adquirentes forem investidores profissionais. 
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