
NOTA AMC/SUP n° 20/2020                                                     Em 04/05/2020 
 
 
 
Assunto: Audiência Pública CVM SDM n° 04/20  
 
 
Inicialmente, cumpre parabenizar esta D. Comissão de Valores Mobiliários em 
regulamentar a participação e votação a distância em assembleias de titulares de 
debêntures de emissão de companhias abertas que tenham sido ofertadas 
publicamente ou admitidas à negociação em mercados de valores mobiliários. 
Apesar do escopo reduzido e de ser motivada, principalmente, pela atual 
pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, esta iniciativa vai ao 
encontro de anseio do mercado de capitais brasileiro. 
As sugestões e comentários elencados abaixo seguem a ordem dos artigos 
conforme minuta de Instrução que acompanha o Edital de Audiência Pública SDM 
nº 04/20. 
 

I. Artigo 1º 
 

O artigo 1º da minuta determina a aplicação da instrução nas assembleias de 
titulares de debêntures de emissão de companhias abertas ofertadas publicamente 
ou admitidas à negociação em mercados de valores mobiliários. 
A Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, alterou o §2º do artigo 121 da Lei nº 
6.404/76 para estabelecer a competência do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia para regulamentar a participação e 
votação a distância do acionista em assembleias gerais de companhias fechadas. 
Nesta esteira, foi editada a Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020. 
Entretanto, esta Instrução Normativa faz menção apenas a “acionistas, sócios ou 
associados”, além de conter determinações diversas da minuta de Instrução, a 
exemplo da necessidade do sistema eletrônico utilizado de gravar integralmente a 
assembleia. É dizer, a Instrução emitida pelo DREI não é clara sobre sua aplicação 
a assembleias de debenturistas. 
  
Levando em consideração que sociedades anônimas de capital fechado também 
podem ofertar debêntures publicamente e utilizam normas contidas em Instruções 
da CVM para tanto, a exemplo da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, sugere-
se a supressão das palavras “de emissão de companhias abertas” do caput do 
artigo 1º da minuta, que passaria a ter a seguinte redação: 
 

“Esta Instrução regulamenta a participação e votação a distância em 
assembleias de titulares de debêntures ofertadas publicamente ou admitidas 
à negociação em mercados de valores mobiliários, inclusive a sua 
realização de modo parcial ou exclusivamente digital”. 

 
II. Artigo 3º, inciso I 

 
Embora a redação do artigo 3º, inciso I da minuta mencione a necessidade do 
anúncio de convocação da assembleia prever, no caso de envio de instrução de 



voto, as formalidades necessárias para que o voto enviado seja considerado válido, 
não há menção sobre a possibilidade de retificação ou reenvio da referida 
instrução. No sentido de evitar interpretações equivocadas a respeito da matéria, 
sugere-se, de forma análoga ao disposto no artigo 21-U da Instrução CVM nº 
481/09, a inclusão do seguinte parágrafo no artigo 3º da Instrução: 

 

“No caso do Art. 3º, I, o debenturista deve ser comunicado, no prazo de 1 
(um) dia útil, contado do recebimento do boletim de voto à distância, 
sobre: 
 
I – o recebimento da instrução de voto, bem como que a instrução e 
eventuais documentos que a acompanham são suficientes para que o voto 
do debenturista seja considerado válido; ou 
 
II – a necessidade de retificação ou reenvio da instrução de voto, 
descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do 
voto à distância”. 
 

III. Artigo 3º, §2º 
 

O artigo 3º, §2º da minuta determina que a assembleia realizada 

exclusivamente de modo digital será considerada como realizada na sede da 

companhia quando a escritura não indicar local diverso. Entretanto, ao contrário 

do artigo 4º, §4º da Instrução CVM nº 481/09, não há referência expressa à 

possibilidade de realização da assembleia fora da sede da companhia. 

 

No sentido de facilitar o comparecimento dos debenturistas, principalmente 

no cenário atual da pandemia do novo coronavírus, sugere-se a inclusão do 

seguinte parágrafo no artigo 3º da minuta: 

 

“Nas assembleias realizadas de modo parcialmente digital, a reunião 
presencial poderá, ocorrer fora da sede da companhia, inclusive em outro 
município”. 

 
IV. Artigo 6º 

 
Louvável a não utilização de regramento e predefinição do conteúdo da instrução 
de voto a distância, conforme estipulado nos art. 21-A e seguintes da Instrução 
CVM nº 481, de 2009.  
 
Contudo, não é incomum a inclusão de condicionantes nos votos proferidos pelos 
debenturistas, como, por exemplo, o pagamento de waiver fee pelas companhias. 
Tendo em vista que a minuta prevê apenas que, nas instruções de voto a distância, 
o debenturista precise somente aprovar, rejeitar ou abster-se das deliberações, 
sugere-se a inclusão do seguinte parágrafo, permanecendo a liberdade da 
companhia ou do agente fiduciário para estabelecer o modelo da instrução de 
voto, sugere-se a inclusão do seguinte parágrafo neste artigo: 



 
“A instrução de voto deve conter a possibilidade de o debenturista incluir 
condicionantes ao seu voto a ser proferido na assembleia relativo a todas as 
matérias constantes da ordem do dia da assembleia”. 

 
V. Artigo 10 

 
Em relação ao fornecimento de informações e documentos aos debenturistas, não 
há menção a qualquer prazo de cumprimento desta obrigação. No sentido de 
estabelecer, assim como previsto no parágrafo único do art. 6º da ICVM nº 
481/09, sugere-se a inclusão do seguinte inciso no art. 10 da minuta: 
 

“Art. 10. As informações e documentos fornecidos aos debenturistas nos 
termos desta Instrução:  
[...] 
IV - devem estar disponíveis aos debenturistas na data da publicação do 
primeiro anúncio de convocação da assembleia”. 

 
VI. CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Considerando a participação desta instituição em assembleias gerais de 
debenturistas, não é incomum a ocorrência de suspensão de assembleias, bem 
como a realização em segunda convocação de tais assembleias. Desta forma, 
sugere-se a inclusão, de forma semelhante ao previsto no art. 21-X da ICVM nº 
481/09, do seguinte artigo neste capítulo: 
 

“Caso a data de realização de uma assembleia já convocada seja adiada 
justificadamente ou a assembleia seja suspensa: 
I – as instruções de voto recebidas devem ser consideradas normalmente, 
desde que tal adiamento ou suspensão não ultrapasse [•] ([•]) dias da data 
em que originalmente se realizaria a assembleia e o conteúdo da instrução 
de voto não tenha sido alterado; ou 
II –deve ser reiniciado o processo de entrega da instrução de voto, caso tal 
adiamento ou suspensão ultrapasse [•] ([•]) dias da data em que 
originalmente se realizaria a assembleia ou caso o conteúdo da instrução de 
voto tenha sido alterado. 
Parágrafo único.  O disposto nos incisos I e II também se aplica na hipótese 
de segunda convocação de assembleia”. 

 
CONCLUSÃO 
 
Agradecemos pela iniciativa e nos colocamos à disposição para o que for 
necessário.   
 



 
 

Luciana Najan Silva da Cruz 
Coordenadora de Serviço 

AMC 

 
 

Thiago Mota Fonseca 
Gerente  Jurídico 

 AJ2/JUINV/GEJUINV1 
OAB/RJ 162.840 

Carlos Eduardo Fernandes de Oliveira 
Advogado  

  AJ2/JUINV/GEJUINV1 
OAB/RJ nº 141.054 

 
 

 

 
      

 


		2020-05-04T17:24:31-0300
	PABLO VALENTE DE SOUZA:08223206730




