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INSTRUÇÃO CVM Nº 590, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017 

 
Altera dispositivos da Instrução CVM nº 358, de 3 
de janeiro de 2002 e da Instrução CVM nº 461, de 
23 de outubro de 2007. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM torna público que o 

Colegiado, em reunião realizada em 16 de agosto de 2017, com fundamento no disposto nos arts. 4º e 
seus incisos, 8º, incisos I e III, 18, inciso II, alínea “a”, e 22, § 1º, incisos I, V e VI, da Lei nº 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, e no art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, APROVOU a seguinte 
Instrução: 

 
Art. 1º  Os arts. 2º, 4º, 5º e 11 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º  .............................................. 
 
............................................................. 
 
Parágrafo único. .................................. 
 
............................................................. 
 
XXII – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou 
propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a 
afetar a situação econômico-financeira da companhia.” (NR) 
 
“Art. 4º  A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em 
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, 
a qualquer tempo, exigir do Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos sobre a 
divulgação de ato ou fato relevante.  
 
.............................................................” (NR) 
 
“Art. 5º  .............................................. 
 
............................................................. 
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§ 2º  Caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o 
horário de negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar, sempre 
simultaneamente às bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado, 
nacionais e estrangeiras, em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam 
admitidos à negociação, a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da 
companhia aberta, ou a eles referenciados, pelo tempo necessário à adequada disseminação 
da informação relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos 
editados pelas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado sobre o 
assunto.  
 
§ 3º  REVOGADO” (NR) 
 
“Art. 11.  ............................................ 
 
............................................................. 
 
§ 2º  As pessoas naturais mencionadas neste artigo indicarão, ainda, os valores mobiliários 
que sejam de propriedade de cônjuge do qual não estejam separados judicial ou 
extrajudicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração 
de ajuste anual do imposto sobre a renda e de sociedades por elas controladas direta ou 
indiretamente. 
 
§ 3º ...................................................... 
 
I – nome e qualificação do comunicante, e, se for o caso, das pessoas mencionadas no § 2º, 
indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas; 
 
............................................................. 
 
§ 6º  As informações devem ser enviadas no prazo de 10 (dez) dias após o término do mês 
em que se verificarem alterações das posições detidas, do mês em que ocorrer a investidura 
no cargo das pessoas citadas no caput, ou do mês em que ocorrer a comunicação prevista 
no § 11. 
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............................................................. 
 
§ 9º  Para efeitos deste artigo, equipara-se à negociação com valores mobiliários emitidos 
pela companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde 
que se tratem de companhias abertas, a aplicação, o resgate e a negociação de cotas de 
fundos de investimento cujo regulamento preveja que sua carteira de ações seja composta 
exclusivamente por ações de emissão da companhia, de sua controlada ou de sua 
controladora. 
 
§ 10.  As pessoas mencionadas no caput deste artigo devem apresentar, juntamente com a 
comunicação prevista nos incisos II e III do § 4º, relação contendo o nome e o número de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas das 
pessoas mencionadas no § 2º. 
 
§ 11.  As pessoas mencionadas no caput deste artigo devem informar à companhia 
qualquer alteração nas informações previstas no § 10 no prazo de até 15 (quinze) dias 
contados data da alteração.” (NR) 
 

Art. 2º  O art. 60 da Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

 
“Art. 60.  ............................................. 
 
............................................................. 
 
§ 2º  ..................................................... 
 
............................................................. 
 
II – houver deferimento de pedido de recuperação, judicial ou extrajudicial, ou decretação 
de falência do emissor; 
 
III – houver decretação, pelo Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros 
Privados, de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária do 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br 

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 590, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017                                                                                                                        4 
 

 

emissor, cabendo ao interventor, liquidante ou conselho diretor, conforme o caso, 
comunicar a medida à entidade responsável pela administração do mercado organizado em 
que seus valores mobiliários sejam mais negociados; e 
 
IV – houver a necessidade de divulgação de ato ou fato relevante durante o horário de 
negociação, estipulando prazos e medidas de natureza prévia que devem ser observados 
pelos emissores para possibilitar a avaliação pela entidade administradora de mercado 
organizado da necessidade da suspensão da negociação para a disseminação da informação 
relevante. 
 
............................................................. 
 
§ 7º  As entidades administradoras de mercados organizados devem envidar melhores 
esforços para firmar acordos ou convênios com entidades administradoras localizadas em 
outras jurisdições que assegurem a suspensão simultânea da negociação de valores 
mobiliários admitidos à negociação em mercados organizados nacionais e estrangeiros.” 
(NR) 
 

Art. 3º  Fica revogado o § 3º do art. 5º da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002. 
 
Art. 4º  A alteração da redação do § 2º do art. 5º da Instrução CVM nº 358, de 2002, prevista nesta 

Instrução entra em vigor em 1º abril de 2018. 
 
Art. 5º  A presente Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Original assinado por 
MARCELO BARBOSA 

Presidente 


