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B3 flexibiliza prazos e obrigações para empresas  

listadas nos segmentos básico e especiais 
 

Diante do atual cenário de incertezas e impactos ainda pouco conhecidos causados pela COVID-19 no Brasil, a B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) emitiu, em 7 de abril de 2020, o Ofício Circular 005/2020-VOP (“Ofício”), que visa a sanar 
dúvidas e prover informações adicionais aos emissores listados, sobretudo quanto ao cumprimento de obrigações 
decorrentes dos regulamentos da B3 conforme indicado abaixo. 

                 

            Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários 

 

– ASSUNTO OBRIGAÇÃO ESCLARECIMENTO B3 

1.  
 

Divulgação de 
informações 
periódicas 

Divulgação tempestiva das 
informações periódicas, 

eventuais e demais informações 
de interesse do mercado 
exigidas pela legislação e 

regulamentação aplicáveis. 

O cumprimento dessa obrigação será feito 
observando as prorrogações estabelecidas na 

MP 931 e Deliberação CVM 849. Dentre outras 
medidas, a Deliberação CVM 849 estendeu o 

prazo para a apresentação, pelas companhias, 
dos seguintes documentos: (i) demonstrações 

financeiras; (ii) formulário cadastral; (iii) 
formulário de referência; e (iv) formulário de 

demonstrações financeiras padronizada. 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

Cotação em valor 
igual ou superior a 

R$1,00/unidade 

Manter a cotação dos valores 
mobiliários admitidos à 

negociação nos mercados 
organizados administrados pela 
B3 dentro dos valores mínimos 

por ela estabelecidos. 

Essa obrigação está suspensa e a data do 
retorno da sua vigência será informada ao 

mercado oportunamente, o que não se dará 
em período inferior a 6 meses, contados de 
20/03/2020, data em que foi decretado o 

estado de calamidade. 

 

# ASSUNTO OBRIGAÇÃO ESCLARECIMENTO B3 

1.  

 

Manutenção das 
ações em circulação 
no mercado – free-

float 

Manutenção de ações em 
circulação no mercado (free float) 
conforme previsto no respectivo 

regulamento. 

Para as companhias que aprovarem 
programa de recompra de ações até a 

revogação do estado de calamidade e que, 
em virtude da implementação desse 

programa, venham a desenquadrar-se do 
percentual mínimo de ações em circulação, 

concessão de prazo de 18 meses para o 
reenquadramento, contados da data de 

conclusão do referido programa. 
 



 
 

 

Adicionalmente, a B3 também flexibilizou e requereu o seguinte:  

 

2.  
Composição do 

conselho de 
administração 

Composição do conselho de 
administração da companhia – 
composição mínima ou número 

mínimo de conselheiros 
independentes – conforme 

previsto no respectivo 
regulamento. 

Caso haja o desenquadramento dessa regra 
e este persista até a revogação do estado de 

calamidade, B3 notificará as companhias 
inadimplentes exigindo que a obrigação seja 
satisfeita até a próxima assembleia geral a 

ser convocada. 

3. 

Vedação à 
acumulação de cargos 
(diretor presidente ou 
principal executivo e 

presidente do 
conselho de 

administração) 

Os cargos de presidente do 
conselho de administração e de 
diretor presidente ou principal 
executivo da companhia não 
poderão ser acumulados pela 

mesma pessoa. (Novo Mercado) 
 

Para as companhias cujo prazo de 
reenquadramento se encerre até a 

revogação do estado de calamidade, a B3 
concederá prazo adicional, que 

corresponderá à próxima assembleia geral a 
ser convocada pela companhia. 

4. 
Realização de reunião 
pública com analistas 

(Nível 1 e Nível 2) 

Realização de reunião pública com 
analistas, pelo menos uma vez ao 

ano, para divulgar informações 
financeiras. 

Obrigação será considerada cumprida 
quando realizada, exclusivamente, por meio 

de teleconferência. 

5. 

Realização de 
apresentação pública 
(Regulamento do 
Novo Mercado) 

Realização de apresentação pública 
sobre as informações divulgadas, 
em até 5 dias úteis após a 
divulgação de resultados 
trimestrais ou das demonstrações 
financeiras. 

Extensão do prazo para realização da 
apresentação pública para até 10 dias úteis 
após a divulgação dos resultados trimestrais 
e demonstrações financeiras divulgadas 
enquanto perdurar o estado de calamidade. 

6. Calendário Anual 

Eventuais alterações subsequentes 
em relação aos eventos constantes 
do calendário anual já apresentado 
deverão ser comunicadas à B3 e 
divulgadas, no mínimo, com 5 dias 
de antecedência da data prevista 
para a realização do evento. Caso a 
alteração não seja divulgada nesse 
prazo, além da alteração no 
calendário anual, deverá ser 
divulgado comunicado ao mercado, 
antes da realização do evento, 
informando as causas que 
motivaram a alteração no 
calendário anual. 
 

Suspensão da obrigação de divulgação de 
comunicado ao mercado anteriormente à 
realização do evento, quando não for 
observado o prazo de antecedência mínima 
de 5 dias, conforme previsto nos 
Regulamentos do Nível 1 e Nível 2, devendo 
ser observada a obrigação de reapresentação 
do Calendário Anual previamente ao evento.  
 

7. 

Término do prazo para 
adaptação ao 
Regulamento do Novo 
Mercado 

Adaptação completa às regras do 
Regulamento do Novo Mercado até 
a assembleia geral ordinária que 
deliberar sobre as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício 
social de 2020. 

O prazo final para a adequação das 
companhias às regras do Regulamento do 
Novo Mercado fica prorrogado para a 
assembleia geral ordinária que aprovar as 
demonstrações financeiras de 2021. 



 
 

• Prazos para defesa: Com relação ao processo de fiscalização da B3, caso haja eventual descumprimento de 
obrigações que não tenham sido flexibilizadas, a B3 concederá prazo de 30 dias (e não de 15 dias, conforme a regra atual) 
para apresentação de defesa e maior prazo para regularização dos descumprimentos a ser definido caso a caso. 

 
• Pagamento de dividendos já declarados: caso a companhia venha a postergar a data de pagamento de dividendos 

ou juros sobre o capital próprio já informado, observada regra do parágrafo 3º do art. 205 (dividendos devem ser pagos 
no mesmo exercício social em que foram declarados), a B3 recomenda que tal postergação seja divulgada por meio de 
aviso aos acionistas ou fato relevante, conforme decisão da administração da companhia, o qual deverá conter os motivos 
que levaram à decisão de postergar tais pagamentos, bem como seja feita com antecedência. 

 
• Taxa de Análise: Prorrogação do prazo de validade das seguintes taxas, caso os emissores e/ou ofertantes de 

valores mobiliários que efetuaram o pagamento delas até 31/03/2020 e, por conta das condições de mercado, desistam 
de concluir o processo de listagem ou de distribuição, mas protocolem novos pedidos de análise até 31/03/2021: (i) Taxa 
de Análise para Listagem de Emissores; (ii) Taxa de Análise de Ofertas Públicas de Distribuição de Ativos de Renda Variável 
(IPOs e Follow-ons); e (iii) Taxa de Análise de Ofertas Públicas de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento 
Imobiliário, de Fundos de Investimento em Ações e de Fundos de Índice – ETF (em conjunto, Taxas de Análise). 

 
• Circuit breaker e limites de oscilação: a B3 avaliará, caso a caso, a necessidade de ajustes nos limites de oscilação. 
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