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COMPANHIAS ABERTAS – REGULATÓRIO CVM MARÇO 2020

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
CVM publica Ofício Circular anual com orientações  
às companhias abertas

A CVM divulgou, em 28 de fevereiro de 2020, o Ofício Circular CVM/SEP 02/2020 com 
orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas companhias abertas, 
estrangeiras e incentivadas.

O Ofício busca orientar emissores sobre procedimentos que devem ser observados no envio 
de informações periódicas e eventuais. Dentre os principais destaques estão pontos como o 
rito dos procedimentos sancionadores (Instrução CVM nº 607/19), as alterações em multas 
cominatórias (Instrução CVM nº 608/19), as mudanças em documentos periódicos e eventuais 
(Instrução CVM nº 609/19), bem como orientações sobre interpretações dadas pelo Colegiado da 
CVM e pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP envolvendo aspectos relevantes 
da legislação e regulamentação.  

1 |  Remuneração dos Administradores

Em alinhamento com precedentes recentes do Colegiado, concluiu-se que:

(i) não cabe ao regulador exigir que a assembleia geral das companhias aprove também  
o montante da remuneração dos administradores que ocupem cargo na administração de 
sociedades controladas – sejam elas subsidiárias integrais ou não – pelas funções nelas 
exercidas; e

(ii) a SEP recomenda, nos casos em que administradores de companhia aberta, que também 
ocupam cargos de administradores nas subsidiárias integrais e controladas, e recebam sua 
remuneração tanto diretamente (pela própria companhia) quanto indiretamente (pelas 
controladas), que levem ao escrutínio da assembleia geral da companhia aberta, tanto a 
parcela suportada pela própria companhia quanto a parcela suportada pelas subsidiárias 
integrais ou controladas.

Ou seja, segundo esse entendimento, cabe à assembleia geral de cada companhia a aprovação 
da remuneração de seus próprios administradores pelo cargo nela exercido, observados os 
critérios gerais nele previstos, sem prejuízo, contudo, da adoção de mecanismos de governança 
que permitam aos acionistas da companhia definir a instrução de voto nas assembleias  
da controlada mediante deliberação informada.



2 | Transações entre Partes Relacionadas

As companhias abertas registradas na categoria A devem divulgar comunicação sobre as 
transações com partes relacionadas em até sete dias úteis a contar da ocorrência de cada 
transação objeto de divulgação. 

O Ofício Circular trouxe orientação quanto à interpretação do termo “ocorrência”, devendo 
ser considerada a data de celebração do contrato, nos termos da legislação aplicável, que não 
poderá exceder:

(i) a data de assinatura do contrato, se houver, que estabelece a transação ou conjunto de 
transações com partes relacionadas; ou

(ii) em casos excepcionais, em que, tendo em vista a natureza do negócio ou as circunstâncias 
do caso, não seja possível adotar o momento da celebração do contrato como referência, a 
data da liquidação da transação ou a data de início da sua execução, o que ocorrer primeiro.

Na hipótese de a administração da companhia identificar as transações com partes 
relacionadas como “relevantes”, tais comunicações deverão ser divulgadas no prazo 
regulamentar contado a partir da data de assinatura, renovação ou alteração do contrato que 
está sendo divulgado.

A CVM manifestou-se no sentido de entender que o conceito de relevância deve tomar 
como base os valores descritos na Instrução CVM nº 480/09 e as melhores estimativas da 
administração, ainda que não seja possível, na data da celebração do contrato, determinar o 
valor exato que resultará de sua execução.

3 | Reorganizações Societárias

O Ofício Circular traz importantes orientações quanto às obrigações relativas a 
Reorganizações Societárias.

Inicialmente, o referido Ofício estende às operações de fusão e incorporação de ações de 
companhia controlada a obrigação de apresentação de cálculo da substituição de ações dos 
acionistas minoritários da companhia controlada quando da apresentação da justificativa à 
Assembleia Geral da companhia controlada, obrigação esta que, anteriormente, era reservada 
apenas às operações de incorporação.

Além disso, o referido cálculo também deverá ser apresentado nos casos em que tais 
operações ocorram envolvendo sociedades sob controle comum.

A SEP fez referência, ainda, ao Processo CVM nº 19957.011351/2017-21, julgado em 15 de 
fevereiro de 2018, em que o Colegiado da Autarquia afastou a necessidade de apresentação 
de cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores junto à 
justificativa apresentada à Assembleia Geral da sociedade controlada a ser incorporada, aos 
casos de incorporação de subsidiária integral por controladora que seja companhia aberta. 

Esse precedente teve origem em consulta da SEP ao Colegiado acerca da aplicabilidade 
do artigo 264 da Lei nº 6.404/76, que estipula a obrigação da apresentar esse cálculo em 
operações de incorporação de controlada subsidiária integral por controladora companhia 
aberta. De acordo com a área técnica, em tal hipótese, por não haver outros acionistas na 
sociedade incorporada além da própria incorporadora, a condição fundamental para a aplicação 
do mencionado artigo restaria afastada, entendimento que foi seguido por unanimidade  
pelo Colegiado.



Quanto à publicação das relações de substituição de ações por meio de fato relevante e 
no protocolo elaborado pelas sociedades partes da operação, a SEP orientou que as demais 
condições da operação também sejam disponibilizadas em ambos os documentos.

4 | Proposta da Administração

O Ofício trouxe, junto à Instrução CVM nº 609/19, novas orientações quanto aos documentos 
periódicos e eventuais. Quanto à proposta da administração, de modo a facilitar a nomenclatura 
para o mercado, a CVM entendeu que deverá ser adotada a expressão “Proposta da 
Administração” em substituição a outras genericamente utilizadas pelas companhias, tais como 
“todos os documentos necessários ao exercício do voto”, dentre outras. O objetivo é simplificar 
a busca dos referidos documentos pelo público investidor.

Adicionalmente, com o advento da referida Instrução, as propostas da administração para 
as assembleias gerais serão obrigatórias apenas para as companhias registradas na categoria 
A, autorizadas por entidade administradora de mercado à negociação de ações em bolsa, e que 
possuam ações em circulação. A obrigação, contudo, subsiste nos casos de emissores registrados 
na categoria B, na hipótese de assembleia geral de debenturistas.

5 | Boletim de Voto a Distância e Sistema CI.CORP

A SEP, em seu Ofício, traz orientações acerca da aplicação da Instrução CVM nº 614/19, que 
altera a redação do Boletim de Voto a Distância (Instrução CVM nº 481/09).

A nova redação regulamentar possibilita que acionistas com direito a voto possam manifestar 
suas intenções de voto tanto no campo 12 do Boletim de Voto a Distância previsto na norma, 
que diz respeito a eleição geral de membro do conselho de administração, quanto nos campos 
13 e 13-A, que tratam da hipótese de requisição e eleição em separado de membro do conselho 
de administração por titulares de ações com voto.

Anteriormente, o acionista que manifestasse seu voto por meio de Boletim de Voto a 
Distância, e que optasse pelo instituto da eleição em separado, ficava sujeito ao risco de não 
ter seu voto computado caso não se alcançasse o percentual mínimo exigido por lei para  
a realização da referida modalidade de eleição. 

Com a mudança, acionistas com direito a voto passam a ter a possibilidade de utilizar suas 
ações para votar em eleição geral de membro do conselho de administração, inclusive por meio 
de voto múltiplo, na hipótese em que não seja possível alcançar os quóruns mínimos.

Outra alteração apresentada pelo Ofício Circular é aquela ocorrida no sistema CI.CORP.  
A referida alteração permite que o acionista votante possa distribuir, a seu critério, de forma 
manual, o percentual de voto múltiplo a ser atribuído a cada candidato, inclusive de chapas 
diferentes. Tal possibilidade não existia no sistema anterior, que apenas permitia que a 
distribuição do voto se desse entre candidatos de uma mesma chapa, e não de chapas diferentes.

6 | Apresentação do Mapa Final de Votação Detalhado

Em relação à entrega do mapa final de votação de assembleia geral, o Ofício Circular aponta 
que a companhia que divulgar o mapa final de votação detalhado no mesmo dia de realização 
da assembleia geral em que os votos se deram ficará dispensada de entregar o mapa final de 
votação sintético, nos termos no disposto no parágrafo 7º, do artigo 21-W da Instrução CVM  
nº 481/09, incluído pela Instrução CVM nº 609/19.



7 | Dúvidas Sistema Empresas.Net

O sistema Empresas.NET é um sistema elaborado pela CVM em conjunto com a B3, e figura 
como único meio para encaminhamento de informações periódicas e eventuais à CVM e à B3, 
pelas companhias que nela forem listadas, não sendo possível que tais informações sejam 
fornecidas por meio de protocolos ou por carta registrada. O download do Sistema Empresas.
NET pode ser feito no site da CVM ou da B3. Eventuais dúvidas quanto à utilização, instalação e 
funcionamento do mencionado sistema, além de questões relativas a dificuldades no envio de 
documentos devem ser encaminhadas à Superintendência de Emissores da B3.

8 | Precedentes Práticos: instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros

Alguns precedentes práticos a respeito de indicação de candidatos para órgãos da 
administração ensejaram a manifestação da Autarquia de forma a orientar as companhias. 

No Processo CVM nº 19957.004466/2018-4131, o Colegiado da CVM entendeu que as 
vedações referentes a participação de determinados indivíduos em Conselho de Administração 
ou Diretoria de empresa pública e de sociedade de economia mista, também são aplicáveis  
a candidatos ao conselho fiscal de estatais. 

Essas vedações dizem respeito à indicação:

(i) de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, 
de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou 
de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de 
partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciados do cargo;

(ii) de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória 
de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de 
campanha eleitoral;

(iii) de pessoa que exerça cargo em organização sindical;

(iv) de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-
administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com 
a própria empresa ou sociedade em período inferior a três anos antes da data de nomeação;

(v) de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa 
político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista 
ou com a própria empresa ou sociedade.

Importante ressaltar que tal decisão foi objeto de ação judicial, no que vige decisão liminar 
suspendendo seus efeitos, de forma que o assunto ainda se encontra sob discussão.

Adicionalmente, em resposta à consulta da SEP, o Colegiado concluiu, no âmbito do Processo 
CVM nº 19957.006786/2018-35, que os acionistas minoritários vinculados ao controlador ou 
sob sua influência determinante não podem solicitar a inclusão, nem contribuir com suas ações 
para, em conjunto com outros acionistas, perfazer o percentual mínimo necessário para a 
inclusão, no Boletim de Voto a Distância, de candidatos para concorrer a vagas no conselho de 
administração e no conselho fiscal a serem preenchidas em eleição em separado reservada aos 
acionistas minoritários.



9 | Comitê de Auditoria

O Ofício Circular também apresenta orientações quanto à aplicação da Instrução CVM  
nº 611/19, que entrou em vigor em 16 agosto de 2019, e que estende a proibição de compor 
o comitê de auditoria estatutário àqueles que, nos últimos cinco anos, tenham sido sócios, 
responsáveis técnicos ou integrantes da equipe de trabalho de Pessoa Jurídica que tenha 
prestado serviços de auditoria independente ao emissor.

De acordo com a orientação apresentada no Ofício Circular, companhias que possuam 
membros em seu comitê de auditoria estatutário que tenham sido sócios de empresa que tenha 
lhe prestado serviço de auditoria independente, anteriormente a entrada em vigor da Instrução 
CVM nº 611/19, poderão mantê-los até o fim de seus respectivos mandatos.

10| Multas Cominatórias

Com a entrada em vigor da Instrução nº 608/19 e a consequente revogação da Instrução 
CVM nº 452/07, a Autarquia atualizou os valores devidos pelos emissores a título de multas 
ordinárias e extraordinárias.

O Anexo 3 da referida Instrução prevê os seguintes valores de multa cominatória diária em 
caso de descumprimento de entrega de informações periódicas, a incidir até a data em que  
a obrigação for cumprida ou pelo prazo máximo de 60 dias:

Emissores registrados na Categoria A

R$ 1.000,00

Para o Formulário de Referência, o formulário de informações trimes-
trais – ITR, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas 
– DFP e as demonstrações financeiras acompanhadas dos documentos 
exigidos na regulamentação específica

R$ 500,00 Para os demais documentos

Emissores registrados na Categoria A em recuperação judicial ou extrajudicial

R$ 500,00

Para o Formulário de Referência, o formulário de informações trimes-
trais – ITR, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas 
– DFP e as demonstrações financeiras acompanhadas dos documentos 
exigidos na regulamentação específica

R$ 250,00 Para os demais documentos

Emissores registrados na Categoria B

R$ 600,00

Para o Formulário de Referência, o formulário de informações trimes-
trais – ITR, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas 
– DFP e as demonstrações financeiras acompanhadas dos documentos 
exigidos na regulamentação específica

R$ 300,00 Para os demais documentos



Emissores registrados na Categoria B em recuperação judicial ou extrajudicial

R$ 300,00

Para o Formulário de Referência, o formulário de informações trimes-
trais – ITR, o formulário de demonstrações financeiras padronizadas 
– DFP e as demonstrações financeiras acompanhadas dos documentos 
exigidos na regulamentação específica

R$ 150,00 Para os demais documentos

Ainda, a multa (i) não será aplicada ao emissor que estiver em falência ou em liquidação; 
(ii) poderá ser objeto de recurso ao Colegiado da CVM, no prazo de dez dias, não sendo mais 
possível requerer o efeito suspensivo.

Importante ressaltar que a CVM informa expressamente que a aplicação de multa cominatória 
não afasta a eventual responsabilidade dos administradores nos termos da Lei 6.385/76.

11 | Termo de Compromisso

Com a entrada em vigor da nova Instrução CVM nº 607/19, que regula o rito dos processos 
administrativos sancionadores no âmbito da CVM, o Ofício Circular atualizou a redação do capítulo 
concernente ao termo de compromisso para adequá-lo aos comandos da referida Instrução.

Uma importante novidade apresentada fora a possibilidade de apresentação de proposta 
de celebração de termo de compromisso pelo regulado anteriormente ou durante a fase de 
apuração preliminar dos fatos, hipótese em que a referida proposta deverá ser encaminhada  
à superintendência condutora da apuração.

Assim, ainda que não tenha sido objeto da apresentação de termo de acusação, o regulado 
terá a possibilidade de apresentar à CVM proposta de celebração de termo de compromisso, 
que, caso celebrada, tem como efeito a não instauração do processo administrativo sancionador. 

Vale ressaltar que a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso não 
importa em confissão quanto à matéria de fato, e nem reconhecimento de ilicitude da conduta 
praticada pelo regulado.

Para informações, entrar em contato com:

Carlos Augusto Junqueira 
D +55 21 2196 9218
carlosaugusto.junqueira@cesconbarrieu.com.br

Fernanda Cirne Montorfano Gibson
D +55 21 2196 9223
fernanda.montorfano@cesconbarrieu.com.br


