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1. Julgamento de Processos Administrativos Sancionadores1. Julgamento de Processos Administrativos Sancionadores

 

1.1 CVM condena acusado por administração irregular de carteira e práticas não equitativas no1.1 CVM condena acusado por administração irregular de carteira e práticas não equitativas no
mercado de capitaismercado de capitais

No âmbito do PAS CVM nº 07/2015PAS CVM nº 07/2015, julgado em 14 de janeiro de 2020, o Colegiado da CVM
decidiu, por unanimidade, condenar pessoa física:

1. ao pagamento de multa no valor de R$ 250.000,00R$ 250.000,00, por exercer de forma não
autorizada a administração de carteira de valores mobiliários; e

2. à pena de proibição temporáriaproibição temporária (6 anos e 8 meses) de atuar em qualquer
modalidade de operação no mercado de capitais, por ter realizado práticas não
equitativas no mercado de valores mobiliários.

Em síntese, a acusação concluiu que seis investidores contrataram o acusado para administrar
e gerir, de forma profissional, suas carteiras de ativos, sem que o acusado detivesse a devida
autorização da CVM para atuar.

Além disso, a acusação entendeu que o acusado se valeu do controle que exercia sobre a conta
desses investidores para transferir recursos para si mesmo sem o consentimento dos clientes. Tal
transferência se deu por meio operações day trade com ativos de baixa liquidez em que os
investidores figuraram como contraparte.

Assim, o acusado teria realizado lucrativas negociações utilizando-se de seu domínio simultâneo
sobre as contas de parte e contraparte, de modo a colocar os investidores em “indevida posição
de desequilíbrio”, o que caracterizou prática não equitativa no mercado.

Ao analisar o caso, o Colegiado entendeu haver sólidas evidências de que o acusado teria
cometido as irregularidades identificadas pela acusação. No que concerne ao exercício irregular da
atividade de administração profissional de carteiras, foram verificados os aspectos usualmente
utilizados para comprovação da prática:

1. os seis investidores confirmaram que o acusado tinha liberdade para realizar
negócios em seus nomes;

2. as gravações telefônicas constantes nos autos demonstrariam que o acusado
detinha e exerceu controle sobre as carteiras de ativos dessas pessoas; e

3. os investidores afirmaram que o acusado se apresentava como profissional de
mercado com experiência, bem como que havia remuneração baseada na
performance das carteiras.

Com relação ao uso de práticas não equitativas, o Colegiado também acompanhou a Acusação,
com base nas seguintes evidências:

1. o acusado, gerenciando as contas dos investidores, adquiria, de forma
recorrente, ativos de baixa liquidez para si e, ato contínuo, vendia-os para os
investidores a preço superior; e

2. os seis investidores foram postos em erro, pois acreditavam que as operações
eram realizadas em seus nomes de boa-fé e que as perdas ocorreram devido
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aos riscos inerentes ao mercado, quando na verdade eram fruto de operações
irregulares do acusado;

Acesse o relatório e o voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez. 

1.2 CVM julga processos conexos instaurados para apurar supostas irregularidades de1.2 CVM julga processos conexos instaurados para apurar supostas irregularidades de
administradores e conselheiros fiscais de companhia abertaadministradores e conselheiros fiscais de companhia aberta

Em 30 de janeiro de 2020, o Colegiado da CVM julgou os processos RJ2014/13977RJ2014/13977 e
RJ2016/7961RJ2016/7961, ambos instaurados para apurar supostas irregularidades cometidas por diretores,
conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membro de comitê estatutário de companhia
aberta (“Companhia”).

PAS CVM RJ2014/13977

Em 2003, a companhia verificou uma limitação da comercialização em seu segmento de
atuação, o que a levou a investir na diversificação de suas atividades. Nesse contexto, a
companhia constituiu, em 2004, subsidiária integral (“Subsidiária Direta”), destinada a
desenvolver máquinas operatrizes de grande porte.

Em virtude das dificuldades financeiras encontradas pela Subsidiária Direta, o Conselho de
Administração da Companhia determinou que a diretoria buscasse uma solução, fosse por meio da
venda da sociedade, de seus ativos, ou mesmo sua liquidação.

Em junho de 2012, o Diretor Presidente da Companhia informou aos membros do Conselho de
Administração ter chegado a um acordo para vender por R$115.350.000,00 uma sociedade
(“Subsidiária Indireta”) criada naquele mesmo mês justamente no intuito de congregar os ativos
do segmento de máquinas de grande porte da Companhia, incluindo ativos então detidos pela
Subsidiária Direta (“Operação”).

Em maio de 2013 foram encontrados na Companhia documentos relacionados à Operação não
reportados ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e auditor independente (“Contratos Não
Declarados”).

Na opinião dos auditores, esses documentos modificavam de forma significativa os termos da
Operação originalmente divulgados, uma vez que o valor efetivamente pactuado era
substancialmente menor do que aquele formalmente contratado e registrado nos livros da
Companhia.

Em setembro de 2013, a Companhia divulgou fato relevante comunicando que havia
repactuado o preço de venda e as condições de pagamento com a contraparte da Operação
(“Compradora”), ajustando-o para R$57.520.000,00.

Em razão da repactuação do acordo, a Companhia promoveu investigações realizadas por
empresa externa especializada e por comitê estatutário da Companhia. As investigações
concluíram ter havido (i)(i) fraude com possíveis benefícios ilícitos auferidos pela administração; e
(ii)(ii) falta ao dever de diligência na elaboração de demonstrações financeiras de 2012, vez que
teriam deixado de expressar adequadamente o resultado do exercício e a situação patrimonial da
Companhia.

Ao apurar a questão, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP entendeu que certos
diretores e conselheiros fiscais da Companhia teriam estruturado a operação junto a

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2020/20200114_PAS_CVM_07_2015_SEI_19957_003834_2015_91_relatorio_diretor_gustavo_gonzalez.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2020/20200114_PAS_CVM_07_2015_SEI_19957_003834_2015_91_voto_diretor_gustavo_gonzalez.pdf


representantes da Compradora de modo que a venda da Subsidiária Indireta fosse formalmente
contratada a um valor artificialmente superior ao efetivamente acordado pelas partes.

As acusações formuladas pela SEP se dividiram em quatro vertentes:

1. Desvio de finalidade relativo à celebração dos Contratos Não Declarados;

2. Aprovação do contrato de alienação da Subsidiária Indireta sem a devida análise de
crédito da Compradora;

3. Responsabilidade pela elaboração e aprovação de demonstrações financeiras que
evidenciaram de forma não fidedigna os reflexos da Operação; e

4. Acusação formulada contra conselheiro fiscal por ter prestado serviço de
consultoria remunerada no âmbito da Operação.

Após analisar o caso e acompanhando o voto do Diretor-Relator Gustavo Gonzalez, o Colegiado
da CVM decidiu, por unanimidade:

condenar cinco diretores à pena de inabilitação temporária de 8 anos para o
exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, por
omissão fraudulenta das verdadeiras condições da operação.

condenar o Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo à pena de inabilitação
temporária de 10 anos para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro
fiscal de companhia aberta, por participação na omissão fraudulenta das reais
condições da operação. Ao fundamentar a dosimetria da pena, superior em relação
à aplicada aos demais diretores, o Relator do caso apontou que os referidos
administradores assinaram os Contratos Não Declarados e tiveram participação
mais ativa na estruturação da Operação.

absolver dois conselheiros fiscais da acusação de falta de diligência na elaboração
das demonstrações financeiras, uma vez que o art. 176 da Lei 6.404/76 é
destinado apenas à diretoria.

condenar diretora à multa de R$75.000,00, por falta de diligência na elaboração
das demonstrações financeiras.

absolver a Diretora de Relações com Investidores da acusação de recomendar a
aprovação, pelo conselho de administração da Companhia, do contrato de alienação
da Subsidiária Indireta sem a devida análise de crédito, vez que não participou
diretamente da estruturação do negócio e exerceu sua função de forma
independente, inclusive questionando omissão de dados relevantes quando da
divulgação da Operação.

absolver 10 outros acusados, todos ocupantes de cargos na administração, no
conselho fiscal ou no comitê estatutário da Companhia, de todas as acusações
contra eles formuladas.

absolver conselheiro fiscal por haver prestado serviço de consultoria remunerada
no âmbito da Operação.

Acesse o relatório e o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.
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PAS CVM RJ2016/7961

Em setembro de 2004, a Companhia divulgou fato relevante informando que havia arrendado
parque industrial de empresa que se encontrava em concordata (“Arrendadora”), tendo-o cedido,
em seguida, à Subsidiária Direta.

A partir da celebração do contrato de arrendamento, a Subsidiária Direta passou a realizar
empréstimos para a Arrendadora. Segundo auditor independente contratado pela Companhia para
apurar tal movimentação financeira, a Subsidiária Direta realizou empréstimos à Arrendadora até
o terceiro trimestre de 2009, momento a partir do qual os empréstimos passaram a ser realizados
pela própria Companhia, o que continuou até o segundo trimestre de 2010.

No final de 2009 a Subsidiária Direta transferiu à Companhia a totalidade do crédito que
detinha contra a Arrendadora. Posteriormente, em 2010, a Companhia transferiu integralmente à
Subsidiária Direta o saldo existente contra a Arrendadora. Ao final, a dívida foi saldada pela
Arrendadora por meio da entrega da participação que detinha em uma sociedade detida por uma
controlada da Companhia, pela Arrendadora e pela Subsidiária Direta em conjunto. No entanto, as
quotas recebidas por meio da dação em pagamento teriam um valor efetivo muito inferior ao
considerado na transação.

Ao analisar a questão, a SEP entendeu que os referidos contratos de mútuo não foram firmados
em condições equitativas ou nos melhores interesses da Companhia, uma vez que previam
encargos financeiros inferiores aos praticados no mercado.

Com base nisso, a SEP acusou os membros do conselho de administração, o Diretor Presidente
e os Diretores Vice-Presidentes da Companhia por falha no dever de diligência ao não se
atentarem às condições da celebração e por não acompanharem a execução dos contratos de
mútuo celebrados com a Arrendadora.

Após analisar o caso, acompanhando o voto do Diretor-Relator Gustavo Gonzalez, o Colegiado
da CVM decidiu, por unanimidade, pela absolvição de todos os acusados da referida acusação.

Em relação a um grupo determinado de acusados, englobando membros do Conselho de
Administração e um Diretor, entendeu que não haveria legitimidade passiva para integrarem o rol
de acusados, por terem ingressado na administração da Companhia apenas após a ocorrência dos
fatos objeto do processo.

Como argumento para a absolvição dos Diretores que já integravam a administração da
Companhia à época, o Diretor-Relator observou que a acusação não logrou demonstrar que os
empréstimos feitos à Arrendadora não foram feitos no melhor interesse da Companhia nem
afastou os contra-argumentos apresentados pelas defesas de forma a sustentar a necessidade e
pertinência da realização dos empréstimos com condições mais vantajosas do que as praticadas
no mercado.

Já com relação aos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Diretor-Relator
apontou que a acusação não teria demonstrado nenhum elemento que configurasse um sinal de
alerta a justificar um monitoramento mais intensivo do Conselho de Administração em relação a
tais mútuos. Ao revés, haveria elementos nos autos que comprovariam terem os conselheiros se
mantido informados dos desafios enfrentados pela Subsidiária Direta ao longo do tempo e buscado
a adoção de medidas para viabilizar sua atividade. 
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Cabe ressaltar que o presente processo versou sobre outra suposta conduta irregular,
relacionada à aprovação da liquidação do mútuo entre Arrendadora e Subsidiária Direta por meio
de dação em pagamento. Não obstante, o Diretor-Relator reconheceu o bis in idem dessa
acusação em especial, uma vez que tal conduta foi objeto de apuração no processo conexo
RJ2014/13977, resumido acima.

Acesse o relatório e o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

 

2. Termos de Compromisso2. Termos de Compromisso

Em reunião de 28 de janeiro de 2020, o Colegiado da CVM analisou propostas de celebração de
termo de compromisso apresentadas com fim o de encerrar três processos administrativos
sancionadores.

2.1 CVM aceita proposta de DRI de companhia aberta para encerrar processos que apuravam2.1 CVM aceita proposta de DRI de companhia aberta para encerrar processos que apuravam
falhas informacionaisfalhas informacionais

A SEP instaurou dois processos sancionadores (19957.004283/2019-1419957.004283/2019-14 e 19957.004912/2019-19957.004912/2019-
0606) a fim de apurar supostas falhas informacionais de Diretor de Relações com Investidores de
companhia, a saber:

1. não divulgação, de forma ampla e imediata, de fato relevante referente à
paralisação temporária de barragem em Minas Gerais, em decorrência de decisão
judicial; e

2. não divulgação, de forma ampla e imediata, de fato relevante anterior ou
simultaneamente à coletiva de imprensa convocada para tratar de eventos
relacionados ao rompimento de barragem em Minas Gerais.

Após negociar os termos da proposta com o Comitê de Termo de Compromisso da CVM
(CTCCTC), o acusado se comprometeu a pagar à CVM um total de R$ 600.000,00R$ 600.000,00, sendo R$R$
300.000,00300.000,00 em relação a cada um dos processosem relação a cada um dos processos.

Diante disso, o Colegiado da CVM deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de termo de
compromisso apresentada, seguindo parecer do CTC.

Acesse o parecer do CTC.

2.2  CVM aceita proposta de Diretores de companhia aberta para encerrar processo que2.2  CVM aceita proposta de Diretores de companhia aberta para encerrar processo que
apurava falhas ao dever de diligênciaapurava falhas ao dever de diligência

A SEP instaurou processo sancionador (19957.000754/2019-1519957.000754/2019-15) em face de três diretores de
companhia aberta para apurar suposta falta de diligência na adoção de medidas e providências
para evitar prejuízos sofridos pela companhia em decorrência de operações realizadas no mercado
de opções com sociedade do mesmo grupo econômico. Segundo a Acusação, os referidos diretores
não tomaram as providências devidas para evitar os prejuízos sofridos pela companhia em função
de operações realizadas com companhia do setor agrícola que integrava seu grupo econômico.

A fim de encerrar processo, os acusados se comprometeram a pagar, cada umcada um, o valor de
R$ 150.000,00R$ 150.000,00 à Autarquia, totalizando R$ 450.000,00R$ 450.000,00.
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o Colegiado da CVM deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de termo de compromisso
apresentada, seguindo parecer do CTC.

Acesse o parecer do CTC.

 

3.  Normas e Orientações3.  Normas e Orientações

3.1  Novas normas da CVM já se encontram em vigor3.1  Novas normas da CVM já se encontram em vigor

Em 1º janeiro de 2020, entraram em vigor as Instruções CVM n.os 608, 609 e 614.

As Instruções CVM 608 e 609Instruções CVM 608 e 609 foram editadas 25 de junho de 2019 com o propósito de atualizar
o regime e os valores relacionados às multas cominatóriasmultas cominatórias, consolidando todos os valores de
multa aplicáveis a cada participante regulado.

Tais mudanças têm por objetivo reduzir atrasos na entrega das informações periódicas e
aumentar a eficiência no uso dos recursos da CVM utilizados no processo de acompanhamento da
entrega de informações e de aplicação de multas.

A respeito dos prazos para entrega de informações periódicas, conforme estabelece o artigo 3º
da Instrução 608, a SEP divulgou, em 5 de fevereiro de 2020, o calendário para entrega das
informações periódicas neste exercício.

Acesse o Calendário de entrega de informações referente a 2020.

A Instrução 614Instrução 614, editada em 3 de setembro de 2019, por sua vez, altera a redação do boletim
de voto a distância, de modo a permitir que os acionistas com direito a voto possam manifestar
sua intenção de voto tanto para requerer eleição em separado e votar no candidato de sua
escolha, quanto para participar da eleição geral de candidatos ao conselho de administração.

A nova redação do boletim de voto a distância esclarece, porém, que os votos do acionista
referentes à eleição geral do conselho de administração, inclusive por meio do processo de voto
múltiplo, somente serão computados caso não sejam alcançados os quóruns exigidos para que a
eleição ocorra em separado.

Acesse as Instruções CVM 608 e 609 e a Instrução CVM 614.

3.2  CVM divulga ofício circular sobre possibilidade de fundos de investimento destinados a3.2  CVM divulga ofício circular sobre possibilidade de fundos de investimento destinados a
investidores qualificados aplicarem 100% de seu patrimônio em fundo de igual objetoinvestidores qualificados aplicarem 100% de seu patrimônio em fundo de igual objeto

Em 10 de janeiro de 2020, a CVM divulgou o Ofício Circular n.º 1/2020-CVM/SIN (OfícioOfício),
trazendo a interpretação da CVM a respeito da possibilidade de fundos de investimento destinados
a investidores qualificados aplicarem 100% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos também
destinados a investidores qualificados.

Elaborado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SINSIN), o referido
documento destaca que a leitura de que haveria suposta limitação de investimento a 40% de seu
patrimônio em cotas dessa espécie de fundo estaria equivocada.
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Para a área técnica, a interpretação pela possibilidade de investimento sem limites por tais
fundos guardaria maior coerência com as previsões, limites de concentração e segmentação de
fundos por público-alvo previstos na Instrução CVM n.º 555.

Acesse o conteúdo integral do Ofício Circular.

3.3  CVM prorroga audiência pública sobre novas regras para os mercados organizados3.3  CVM prorroga audiência pública sobre novas regras para os mercados organizados

A CVM prorrogou, até o dia 28 de abril de 202028 de abril de 2020, o prazo para o recebimento de comentários
à Audiência Pública SDM 09/2019, cuja principal finalidade é a adequação da regulação vigente a
um eventual cenário de concorrência no âmbito dos mercados de negociação e pós-negociação no
Brasil.

A referida audiência pública colocou em discussão três minutas de instrução, a saber:

Minuta AMinuta A: dispõe principalmente sobre o funcionamento dos mercados
regulamentados de valores mobiliários e a constituição, organização e funcionamento
das entidades administradoras de mercado organizado;

Minuta BMinuta B: regula a constituição, a organização e o funcionamento da
autorregulação unificada dos mercados organizados e das entidades que realizam,
cumulativa ou isoladamente, o processamento e a liquidação de operações, o registro
e o depósito centralizado de valores mobiliários; e

Minuta CMinuta C: prevê a execução de ordens no interesse do cliente em contexto de
concorrência entre ambientes de negociação, dentre outras disposições.

Para saber mais, acesse nosso Informa sobre o tema.

 

4.  Notícias e Atividade Regulamentar4.  Notícias e Atividade Regulamentar

4.1  CVM divulga Agenda Regulatória para 20204.1  CVM divulga Agenda Regulatória para 2020

No dia 07 de janeiro, a CVM divulgou sua Agenda Regulatória para 2020. A prioridade será a
conclusão das audiências públicas iniciadas em 2019.

A Agenda se divide em três frentes de trabalho: (i) temas sob análise após a realização de
audiência pública; (ii) temas sujeitos à apreciação em audiências públicas; e (iii) estudos sobre
análise de impacto regulatório ou exploratório.

Temas submetidos a audiência pública e atualmente sob análise da CVM

Das propostas de regulamentação que estão atualmente sob análise da CVM pós audiência
pública, cabe destacar:

Sandbox regulatórioSandbox regulatório (05/19): tem por objeto analisar opções regulatórias relacionadas às
regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental. Acesse nosso
Informa sobre o tema.
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clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0120.pdf
https://www.cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/01/CVM-prop%C3%B5e-nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-sobre-mercados-organizados-de-valores-mobili%C3%A1rios.pdf
https://www.cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Informa-Fintech_02-set-2019.pdf


Brazilian Depositary ReceiptsBrazilian Depositary Receipts (08/19): propõe a alteração do regime de emissão de brazilian
depositary receipts (BDRBDR). Acesse nosso Informa sobre o tema.

Temas sujeitos a discussão em audiência pública a ser convocada

Já com relação aos temas a serem objeto das próximas audiências públicas, a CVM destacou ter
priorizado os seguintes:

1. Regulamentação da Lei da Liberdade Econômica

2. Reforma da regulamentação sobre FIDC

3. Revisão do arcabouço normativo de ofertas públicas

4. Companhias Securitizadoras

5. Agente Autônomo de Investimento

6. Crowdfunding

7. Revisão do regime informacional de companhias

8. Voto a distância

9. Regime jurídico dos auditores

10. Insider Trading

Propostas de estudos sobre análise de impacto regulatório ou exploratório

No que diz respeito ao desenvolvimento de estudos sobre o mercado de capitais, a CVM
ressaltou que para 2020, a Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos –
área responsável por elaborar estudos econômicos aplicados e de riscos – priorizará os seguintes
temas: (i)(i) internalização de ordens; ( i i ) ( i i ) revisão do regime informacional de fundos de
investimento; (iii)(iii) e revisão de requisitos normativos para investimento em ativos do mercado de
capitais.

4.2  Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2019-2020 entra em seu último ano4.2  Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2019-2020 entra em seu último ano

O modelo de Supervisão Baseada em Risco (SBR) destina-se a direcionar a atividade
fiscalizadora da CVM para os setores de mercado em que há maior probabilidade de falhas e
irregularidades, estipulando o tipo de informação em que a fiscalização irá focar prioritariamente.

Tendo em vista a aproximação da data para divulgação das informações periódicas pelas
companhias abertas, é válido relembrar os principais enfoques do Plano Bienal 2019-2020 em
relação a esta categoria específica de regulados.

A supervisão das atividades das companhias abertas é baseada em duas ações gerais:

1. acompanhamento da divulgação de informações pelas companhias,
visando possibilitar a tomada de decisão pelo investidor de forma consciente; e

2. acompanhamento da atuação dos administradores e acionistas (notadamente, dos
controladores), verificando a observância às leis e normas societárias e aos direitos
dos acionistas, visando fortalecer a confiança dos investidores no mercado.
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Para conferir maior eficiência ao processo de fiscalização, a SEP segmentou as 630 companhias
com registro ativo em sete grupos, tendo como critérios: (i) da participação das ações em índices
de liquidez; (ii) do valor do patrimônio líquido; (iii) do número de acionistas; e (iv) do tipo de
categoria de registro.

A partir dessa classificação, foi gerada, para cada evento de risco, uma matriz de Probabilidade
e Potencial de Dano que reflete o nível de risco de cada grupo.

Os eventos de risco definidos para o presente biênio são:

1. Não prestação ou atraso na entrega das informações periódicas;

2. Não prestação ou atraso na entrega das informações eventuais;

3. Divulgação de documentos e informações periódicas com conteúdo não aderente às
normas;

4. Divulgação de documentos e informações eventuais com conteúdo não aderente às
normas;

5. Divulgação de notícias e informações envolvendo companhias abertas que não
estejam disponíveis nos canais oficiais; e

6. Inadequação à legislação e à regulamentação das propostas e decisões da
administração, nas deliberações em assembleias e na condução dos negócios por
parte dos controladores e da administração da companhia.

Com relação a determinados itens da SBR, o Plano Bienal estabelece os principais aspectos das
informações analisados pela SEP:

1. Divulgação de documentos e informações periódicas com conteúdo não aderente às
normas:

Coerência entre as divulgações feitas nas seções 10 e 13 do FRE

Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa

Comparação do conteúdo da seção 5 do FRE com a Política de Gerenciamento
de Riscos estabelecida pela companhia

2. Demonstrações Financeiras:

controles internos adotados para assegurar a elaboração de DF confiáveis;

políticas contábeis críticas referentes a provisões e passivos contingentes
adotadas;

natureza e extensão de riscos decorrentes de instrumentos financeiros;

critérios de (a) elaboração de testes de recuperabilidade de ativos
(impairment); e (b) contabilização de combinações de negócios e seus
impactos nas DF;
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3. Inadequações à legislação e à regulamentação das propostas e decisões da
administração, nas deliberações em assembleias gerais e na condução dos negócios por
parte dos controladores e órgãos de administração:

Reorganizações societárias - Operações de incorporação, fusão cisão, alienação
de ativos (relevantes) e redução de capital

Transações com Partes Relacionadas

Emissão privada de ações ou títulos conversíveis em ações

Deliberação sobre conversão de ações

Destinação do resultado

Acesse o Plano Bienal SBR 2019-2020 completo.
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