
A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) editou, em 14 de maio de 2020, a sua Instrução nº 625
(“Instrução CVM 625”), que regulamenta a participação e votação à distância em assembleias de
titulares de debêntures e outros valores mobiliários. A Instrução CVM 625 complementa as
recentes modificações à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, trazidas pela
Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 e pela Instrução CVM nº 623, de 5 de maio de 2020,
que estabelecem condições para a realização de assembleias gerais de acionistas de modo
exclusivamente digital e faz parte do conjunto de respostas da CVM aos desafios impostos pela
atual pandemia do COVID-19.

A nova norma é o resultado do Edital de Audiência Pública da Superintendência de
Desenvolvimento de Mercado – SDM nº 04/20, que teve prazo para manifestação até 05 de maio
de 2020 (“Edital SDM 04/20”). A audiência pública que culminou com a edição da Instrução CVM
625 foi objeto da 58ª edição do Radar Stocche Forbes - Bancário e Mercado de Capitais, que
pode ser acessada aqui. O procedimento da audiência pública gerou discussão com os
participantes do mercado e a CVM acatou algumas das manifestações propostas, inclusive pelo
Stocche Forbes Advogados, o que trouxe modificações para a minuta final.

Destacamos abaixo as seguintes previsões da Instrução CVM 625 com relação às assembleias
digitais:

i. aplicabilidade: a Instrução CVM 625 se aplica: (a) a assembleias digitais de titulares de
debêntures de emissão de companhias abertas ofertadas publicamente ou admitidas à
negociação em mercados de valores mobiliários; e (b) a assembleias digitais de titulares de
certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio e notas promissórias comerciais
ofertados publicamente ou admitidos à negociação em mercados de valores mobiliários,
observadas as disposições das normas específicas aplicáveis a esses valores mobiliários;

ii. modalidades: a Instrução CVM 625 prevê a existência de duas modalidades de assembleias
gerais digitais: (a) as assembleias exclusivamente digitais, nas quais os titulares dos valores
mobiliários somente possam participar e votar por meio de sistemas eletrônicos, sem
prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto à distância previamente à realização
da assembleia; e (b) as assembleias parcialmente digitais, nas quais os titulares dos valores
mobiliários possam participar e votar tanto presencialmente quanto, por meio de sistemas
eletrônicos, à distância, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto à
distância previamente à realização da assembleia;
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iii. convocação: além das informações exigidas por lei, nas convocações das assembleias
realizadas de forma digital deverão constar as seguintes informações adicionais: (a) se
admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia: as regras e os
procedimentos aplicáveis, incluindo orientações sobre o preenchimento e envio e as
formalidades necessárias para que o voto enviado seja considerado válido; e (b) se admitida a
participação e o voto à distância durante a assembleia por meio de sistema eletrônico: as
regras e os procedimentos aplicáveis, incluindo informações necessárias e suficientes para
acesso e utilização do sistema pelos titulares dos valores mobiliários, e se a assembleia será
realizada de modo parcial ou exclusivamente digital. Adicionalmente, o anúncio de
convocação deve listar os documentos exigidos para que os titulares dos valores mobiliários
sejam admitidos na assembleia e pode exigir o depósito prévio de referidos documentos. A
Instrução CVM 625 também faculta a apresentação resumida dessas informações, com a
indicação ao endereço eletrônico onde as informações completas devem estar disponíveis a
todos os titulares dos valores mobiliários;

iv. instrução de voto à distância: a Instrução CVM 625 permite o exercício de direito de voto
pelos titulares dos valores mobiliários por meio do preenchimento e envio de instrução de
voto à distância, sendo certo que caberá à companhia emissora ou ao agente fiduciário, a
depender de quem realize a convocação, o estabelecimento do modelo de documento a ser
adotado para o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, com as
informações necessárias para a tomada de decisão dos titulares dos valores mobiliários,
explicitando as propostas que serão objeto de deliberação, de modo que, com relação a cada
uma das propostas, o titular do valor mobiliário precise somente aprová-la, rejeitá-la ou
abster-se. As instruções de voto à distância enviadas previamente à realização de uma
assembleia que venha a ser justificadamente adiada ou suspensa poderão ser consideradas
quando da realização ou retomada da assembleia, conforme o caso, bem como na hipótese
de sua realização em segunda convocação, desde que o titular do valor mobiliário tenha
manifestado sua concordância e o conteúdo do documento de instrução de voto não tenha
sido alterado;

v. requisitos do sistema: caso seja permitida a participação na assembleia e voto à distância por
meio de sistema eletrônico, a companhia emissora ou o agente fiduciário, a depender de
quem realize a convocação, deve diligenciar para que o sistema eletrônico assegure: (a) o
registro de presença dos titulares dos valores mobiliários e dos respectivos votos; (b) a
possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos apresentados durante a
assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente; (c) a possibilidade de
comunicação entre titulares dos valores mobiliários; (d) a gravação integral da assembleia; e
(e) caso tenha sido admitido o envio de instrução de voto previamente à assembleia, o
sistema deve possibilitar que o titular dos valores mobiliários que já tenha enviado seu voto,
caso queira, vote na assembleia, caso em que o voto anteriormente recebido deve ser
desconsiderado; e

vi. presença: considerar-se-ão presentes na assembleia os titulares dos valores mobiliários que:
(a) comparecerem ao local em que realizada ou que nela se faça representar; (b) cujo voto à
distância previamente apresentado tenha sido considerado válido; ou (c) que tenha
registrado sua presença no sistema eletrônico de participação à distância. O registro em ata
dos titulares dos valores mobiliários que participarem da assembleias por meio digital pode
ser realizado pelo presidente da mesa e o secretário, cujas assinaturas podem ser feitas por
meio de certificação digital ou reconhecidas por outro meio que garanta sua autoria e
integridade em formato compatível com o adotado para a realização da assembleia. A ata da
assembleia deverá indicar a quantidade de votos proferidos a favor ou contra e de
abstenções com relação a cada proposta constante da ordem do dia, explicitando a divisão
por série quando aplicável, podendo a discriminação da quantidade de votos proferidos ser
feita no texto da própria ata ou em material anexo.
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Adicionalmente, a Instrução CVM 625 estabelece que as assembleias de titulares dos valores
mobiliários digitais que tenham sido convocadas anteriormente à sua edição poderão ser
realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, ainda que o anúncio de convocação não
tenha incluído as informações exigidas na Instrução CVM 625, desde que, por meio de aviso de
fato relevante, no caso de assembleias convocadas pela companhia, ou por comunicação do
agente fiduciário a todos os titulares dos valores mobiliários, com antecedência de, no mínimo, 5
(cinco) dias da realização da assembleia, tais informações sejam fornecidas aos titulares dos
valores mobiliários.

A Instrução CVM 625 entrou em vigor na data de sua publicação.

A Instrução CVM 625 pode ser encontrada aqui.
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/600/inst625.pdf
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