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CVM DIVULGA ORIENTAÇÕES SOBRE OS EFEITOS DO NOVO
CORONAVÍRUS EM DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”) e a Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP”) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) divulgaram, em 10 de
março de 2020, o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020 (“Ofício”) que reúne algumas
orientações sobre as providências que as companhias registradas na CVM (“Companhias Abertas”)
devem adotar diante da epidemia global de COVID-19 (“Coronavírus”).

As Áreas Técnicas da CVM recomendam que as Companhias Abertas e seus auditores
independentes considerem cuidadosamente os impactos do Coronavírus em seus negócios e
reportem nas suas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa
análise, observadas as normas contábeis e de auditoria aplicáveis

As recomendações variam conforme a data de encerramento do exercício social das
Companhias Abertas.

Para àquelas Companhias Abertas que encerraram seu exercício social em 31 de dezembro de
2019, os impactos econômico-financeiros provenientes da epidemia devem ser registrados como
eventos subsequentes, nos termos da Deliberação CVM nº 593, de 15 de setembro de 2009, que
aprova o CPC 24 - Evento Subsequente.

No caso de Companhias Abertas que encerraram o exercício após 31 de dezembro de 2019 ou
que estão preparando suas primeiras informações trimestrais (ITR) de 2020, a CVM ressaltou que
os riscos e incertezas referidos no Ofício podem impactar diretamente a elaboração de suas
demonstrações financeiras do período.

Segundo orientações da CVM, as Companhias Abertas devem avaliar ainda, caso a caso, se é
necessário divulgar fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358, 03 de janeiro de 2002, e
de projeções e estimativas relacionadas aos riscos do Coronavírus na elaboração de seu formulário
de referência, nos termos da Instrução CVM nº 480 de 7 e dezembro de 2009.

A CVM informou que continuará monitorando o desenvolvimento da situação em questão e que
estão em contato direto com outros Reguladores de Mercado de Capitais para alinhar
entendimentos e a garantir a adequada proteção dos investidores mercado de valores brasileiro.

A íntegra do Ofício está disponível para consulta no site:
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/snc-sep/oc-snc-sep-0220.html
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http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/snc-sep/oc-snc-sep-0220.html


Para informações, entrar em contato com:

Joaquim José Aceturi de OliveiraJoaquim José Aceturi de Oliveira
D +55 11 3089 6508
joaquim.oliveira@cesconbarrieu.com.br

Alexandre Gossn BarretoAlexandre Gossn Barreto
D +55 11 3089 6507
alexandre.barreto@cesconbarrieu.com.br

Ronald HerscoviciRonald Herscovici
D +55 11 3089 6506
ronald.herscovici@cesconbarrieu.com.br

Eduardo José HerszkowiczEduardo José Herszkowicz
D +55 11 3089 6529
eduardo.herszkowicz@cesconbarrieu.com.br

Daniel LaudisioDaniel Laudisio
D +55 11 3089 6664
daniel.laudisio@cesconbarrieu.com.br

Eduardo Kuhlmann AbrantesEduardo Kuhlmann Abrantes
D +55 21 2196 9231
eduardo.abrantes@cesconbarrieu.com.br

Ana Paula Alvarez CalilAna Paula Alvarez Calil
D +55 11 3089 6564
anapaula.calil@cesconbarrieu.com.br

Igor RegoIgor Rego
D +55 11 3089 6716
igor.rego@cesconbarrieu.com.br

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOSCESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

www.cesconbarrieu.com.brwww.cesconbarrieu.com.br

#

	INFORMA
	CVM DIVULGA ORIENTAÇÕES SOBRE OS EFEITOS DO NOVO CORONAVÍRUS EM DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
	Para informações, entrar em contato com:
	D +55 11 3089 6508
	D +55 11 3089 6507
	D +55 11 3089 6506
	D +55 11 3089 6529
	D +55 11 3089 6664
	D +55 21 2196 9231
	D +55 11 3089 6564
	D +55 11 3089 6716


