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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Manual reflete as normas legais e regulamentares, bem como 

eventuais interpretações do Colegiado e das áreas técnicas da CVM, aplicáveis 

às análises de pedidos de registro de ofertas públicas de distribuição de 

valores mobiliários e à atualização do registro das emissoras, no âmbito do 

Convênio celebrado entre a Associação Nacional dos Bancos de Investimento - 

ANBID e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e deve ser lido em 

conjunto com as demais normas que regem as matérias nele previstas.  

Este Manual será revisado pela Superintendência de Registro de Valores 

Mobiliários da CVM – SRE, pela Superintendência de Relações com Empresas 

da CVM – SEP e pela ANBID ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, cabendo à SRE e à SEP aprovar 

as revisões e alterações do Manual. 

O Manual é composto pelos seguintes documentos: 

 

(i) Manual de Registros de Ofertas Públicas de Distribuição de Valores 

Mobiliários; 

(ii) Manual de Análise do Formulário IAN; 

(iii) Manual de Análise das Demonstrações Financeiras; e 

(iv) Manual de Análise do Estatuto Social. 
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MANUAL DE REGISTROS DE OFERTAS PÚBLICAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente Manual reflete as regras, as decisões do Colegiado e a experiência 

das áreas técnicas da CVM aplicáveis às análises de pedidos de registro de 

ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários previstas no Convênio, 

devendo ser lido em conjunto com a Instrução CVM 400 e as demais normas 

que regem a matéria. 

A numeração do Manual corresponde a do Roteiro de Análise a ser utilizado 

nas análises prévias realizadas pela ANBID no âmbito do Convênio. 

Nessas análises prévias, a ANBID aplicará, além do Manual e das disposições 

mencionadas, seu Código de Auto-Regulação. 

 

1 DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EXIGIDOS PARA O REGISTRO - 

Anexo II da Instrução CVM 400  

(os itens entre parênteses correspondem aos itens do Anexo II da 

Instrução CVM 400) 

 

1.1 Taxa de Fiscalização da CVM (item 13) 

Deverá ser apresentado o comprovante de recolhimento (GRU). 
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1.2 Contrato de distribuição (item 1) 

Previsto no art. 33 da Instrução CVM 400, deverá conter, obrigatoriamente, as 

cláusulas previstas no Anexo VI da Instrução CVM 400. 

As remunerações (item 6 do Anexo VI) devem ser idênticas às informadas no 

prospecto. 

Havendo cláusula prevendo modificação do contrato, esta deverá obedecer 

estritamente ao disposto no art. 35 da Instrução CVM 400. 

 

1.2.1 Contratos de adesão (item 1) 

Inicialmente poderão ser apresentados em forma de minuta. 

Em substituição às cláusulas listadas no Anexo VI da Instrução CVM 400, os 

contratos de adesão poderão conter cláusula estabelecendo que o aderente 

aceita o contrato de distribuição em todos os seus termos e condições. 

 

1.3 Contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez 

(item 2) 

O contrato de estabilização deverá ser previamente aprovado pela CVM, nos 

termos do § 3º do art. 23 da Instrução CVM 400. 

A Deliberação CVM 476 delega a aprovação do contrato de estabilização ao 

Superintendente de Registro da CVM, ouvidas as áreas técnicas e instituições 

que entender cabíveis (normalmente é ouvida a SMI - Superintendência de 

Relações com o Mercado e Intermediários da CVM). 

O contrato de estabilização deverá prever os procedimentos listados no inciso 

II da Deliberação CVM 476.  



     
 
 

 
7 

Sua aprovação no âmbito do Convênio adotará procedimento similar ao das 

dispensas de requisito de registro. 

 

1.4 Outros contratos (item 3) – exemplos: 

 

1.4.1 Contrato de formador de mercado 

Deverá atender ao disposto nos artigos 8º e 9º da Instrução CVM 384. 

 

1.4.2 Contrato de empréstimo de ações para atividades de estabilização 

(diferenciado ou particular) 

Diferenciado: Adota o modelo da CBLC. 

Particular: Não adota tal modelo.  

Deverá seguir o mesmo rito de aprovação do contrato de estabilização (item 

1.3 do Manual).  

 

1.5 Modelo de boletim de subscrição / recibo de aquisição (item 4) 

Deverão atender, no mínimo, às alíneas (a) a (d) do item 4 do Anexo II da 

Instrução CVM 400.  

Para atendimento à alínea (d) não se aceita outra declaração senão a de que o 

investidor obteve, efetivamente, o exemplar do prospecto definitivo. 

Nas ofertas com participação de pessoas vinculadas (conforme definidas no 

art. 55 da Instrução CVM 400) no procedimento de bookbuilding, tais 

documentos deverão conter alerta aos investidores para o risco de má 
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formação de preço e/ou de perda de liquidez dos valores mobiliários no 

mercado secundário. 

 

1.5.1 Pedido de reserva 

Deverá obedecer ao art. 45 da Instrução CVM 400.  

 A SRE - Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM 

recomenda que o pedido de reserva atenda aos mesmos requisitos do boletim 

de subscrição (item 1.5 deste Manual), sendo que a declaração a que se refere 

a alínea (d) do item 4 do Anexo II da Instrução CVM 400 será, no pedido de 

reserva, de efetiva obtenção do prospecto preliminar. 

O pedido de reserva também deverá conter: 

a) definição de pessoa vinculada, conforme o art. 55 da Instrução CVM 400; 

b) campo para o investidor se qualificar como pessoa vinculada; e 

c) indicação do período de reserva para pessoas vinculadas.  

Já nas ofertas com participação de pessoas vinculadas no procedimento de 

bookbuilding, o pedido de reserva deverá conter alerta aos investidores para o 

risco de má formação de preço e/ou de perda de liquidez dos valores 

mobiliários no mercado secundário.  

 

1.6 Prospectos (item 5) 

Deverão conter, no mínimo, as informações e documentos listados no Anexo III 

da Instrução CVM 400.  
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As vias encaminhadas em meio físico deverão ser idênticas às encaminhadas 

em meio eletrônico. 

 

1.7 Atos societários deliberativos (item 6) 

Deverão vir devidamente assinados, publicados, acompanhados de todos os 

documentos que serviram de base para as deliberações e, se for o caso, dos 

respectivos anúncios de convocação. 

As publicações das deliberações, inclusive a que aprova preço por 

ação/remuneração da debênture, deverão ser encaminhadas, no mais tardar, 

até a data da publicação do anúncio de início. 

Os atos deliberativos de emissões de debêntures deverão ser apresentados 

arquivados no registro do comércio, conforme estabelecido no inciso I do art. 

62 da Lei nº 6.404/76. 

 

1.8 Aviso ao mercado  

Deverá atender, no mínimo, ao art. 53 da Instrução CVM 400, e informar o 

endereço eletrônico completo de acesso ao prospecto preliminar. 

 

1.9 Anúncio de início (item 7) 

Deverá atender, no mínimo, ao Anexo IV da Instrução CVM 400. 
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1.10 Anúncio de encerramento (item 8) 

Deverá atender, no mínimo, ao Anexo V da Instrução CVM 400 e apresentar a 

tabela “Dados Finais de Colocação” com as informações requeridas pelo Anexo 

VII da referida Instrução. 

Essa tabela deverá conter, em nota de rodapé, informação referente às 

operações com derivativos no exterior por parte dos coordenadores da oferta 

ou integrantes de seu conglomerado econômico, identificando as instituições 

que realizaram as referidas operações e informando se agiram ou não por 

conta e ordem de seus clientes. 

 

1.11 Contrato de escrituração (item 9) 

Deverá ser encaminhado em versão definitiva e assinado. 

 

1.12 Requisitos específicos para emissão de debêntures: 

 

1.12.1   Escritura (item 10) 

Deverá ser encaminhada em versão definitiva e assinada. 

Deverá ser encaminhada devidamente inscrita no registro do comércio, 

inclusive seus eventuais aditamentos, conforme exigido pelo inciso II do art. 62 

da Lei nº 6.404/76.  

Deverá atender a todos os dispositivos relacionados à função de agente 

fiduciário dos debenturistas, nos termos da Instrução CVM 28 e dos artigos 66 

a 70 da Lei nº 6.404/76. 
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As obrigações inerentes à verificação das garantias da debênture deverão ser 

explicitadas na escritura, de forma que o agente fiduciário ateste a verificação 

da existência e regularidade dessas garantias ao assinar a Escritura.  

 

1.12.2  Deliberações  

Deverão atender ao art. 59, seus incisos I a VIII e §§ 1º e 2º, da Lei nº 

6.404/76. 

Deverá ser verificado o encerramento da emissão/série anterior, nos termos do 

§ 3º do art. 59 da Lei nº 6.404/76.  

 

1.12.3  Limites de emissão  

Deverão obedecer ao art. 60, e seus §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.404/76. 

 

1.12.4  Garantias  

Além das previstas no art. 58 da Lei nº 6.404/76, as debêntures podem ter 

garantias adicionais que não modificam, em princípio, a espécie das 

debêntures. 

Todas as garantias deverão estar devidamente descritas na escritura. 

 

1.12.5  Opinião do conselho fiscal  

Deverá ser exigida caso esse órgão esteja instalado, conforme disposto no art. 

163, inciso III, da Lei nº 6.404/76. 
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1.12.6  Relatório de classificação de risco (item 10) 

Não obrigatório, mas deverá ser apresentado se for contratada a classificação 

de risco. 

Poderá substituir o estudo de viabilidade requerido nas hipóteses dos incisos I 

e V do art. 32 da Instrução CVM 400, conforme disposto no inciso II do § único 

do mesmo artigo. 

 

1.13 Declaração de que o registro de companhia aberta está atualizado 

(item 11) 

A atualização do registro de companhia será objeto de confirmação junto à 

SEP - Superintendência de Relações com Empresas da CVM e é condição 

obrigatória para o registro da oferta. 

 

1.14 Prova de cumprimento de formalidades que não decorram da 

Instrução CVM 400 (item 12) 

Deverá ser apresentada pelos emissores/ofertantes que necessitem de 

autorização do poder concedente ou de outros órgãos governamentais para a 

emissão/oferta de valores mobiliários.  

 

1.15 Declarações de veracidade das informações (item 14) 

Teor das declarações: 

• declarações da emissora e do acionista vendedor controlador: os termos 

do caput e do § 5º do art. 56 da Instrução CVM 400; 
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• declaração do acionista vendedor não controlador: os termos dos §§ 1º, 

incisos I e II, e 5º do art. 56 da Instrução CVM 400, observado o § 3º. 

• declaração da instituição líder: os termos dos §§ 1º, incisos I e II, e 5º do 

art. 56 da Instrução CVM 400. 

Os termos do § 5º não devem estar condicionados ao dever de diligência 

previsto no § 1º do art. 56. 

Quando a oferta for secundária, deverá ser observado o § 6º do art. 56 da 

Instrução CVM 400. 

As declarações não poderão conter afirmações que mitiguem as 

responsabilidades dos declarantes ou as limitem por prazo determinado ou por 

informações de terceiros. 

As declarações de pessoas jurídicas deverão, obrigatoriamente, ser assinadas 

por diretor estatutário competente. 

 

1.16 Comprovante de admissão à negociação dos títulos (item 14-A) 

É obtido junto à bolsa de valores e/ou entidade de mercado de balcão 

organizado. 

 

1.17 Outras informações ou documentos exigidos pela CVM em 

regulação específica (item 15) 

 

1.18 Material publicitário 

Deverá atender ao art. 50 da Instrução CVM 400 e seus §§. 
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Deverá ser escrito em linguagem serena e moderada, de modo que os 

aspectos positivos da oferta nele ocupem espaço similar ao dispensado aos 

fatores de risco. 

O material publicitário pode ser utilizado antes da apresentação do prospecto 

preliminar apenas quando for destinado a campanha educativa do público-alvo 

e em distribuições destinadas a investidores não familiarizados com o mercado 

de valores mobiliários, nos termos do art. 51 da Instrução CVM 400 e seu § 

único.  

 

1.19 Material de suporte a apresentações (road show) 

Não é considerado material publicitário, mas deverá ser encaminhado 

previamente à sua utilização, nos termos do § 5º do art. 50 da Instrução CVM 

400.  

 

1.20 Documentos da oferta internacional 

À luz do disposto no § 4 º do art. 58 da Instrução CVM 400, combinado com o § 

6º do art. 19 da Lei nº 6.385/76, todos os documentos da oferta internacional 

deverão ser apresentados em suas versões originais e traduzidas.  

Como alternativa à apresentação da documentação traduzida, o Colegiado da 

CVM decidiu, em reunião de 26.09.06, ser suficiente a apresentação dos 

seguintes documentos: i) declaração assinada pela companhia e pela 

instituição líder assegurando que os documentos internacionais refletem, em 

todos os aspectos relevantes, as informações contidas nos documentos 

brasileiros, não fornecendo informações que não foram disponibilizadas ao 

público brasileiro; ou ii) tradução das partes discrepantes, caso haja diferenças 

relevantes entre os documentos estrangeiros e nacionais.  
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2 PROSPECTO - Anexo III da Instrução CVM 400 

(os itens citados abaixo correspondem aos itens do Anexo III da Instrução 

CVM 400) 

 

2.1 Paginação e referências cruzadas 

Todas as páginas do prospecto deverão ser numeradas, inclusive as dos 

anexos, e todas as referências cruzadas do prospecto deverão mencionar a 

página onde as informações referidas se encontram. 

 

2.2 Divulgação 

O prospecto, seja o preliminar ou o definitivo, deverá estar disponível nas 

paginas de internet da emissora, dos ofertantes, das instituições intermediárias 

e da CVM, nos termos do art. 42, § 3º, da Instrução CVM 400. 

 

2.3 Capa  

Deverá apresentar, no que couber, as informações dispostas conforme o 

modelo de capa trazido pelo Anexo III da Instrução CVM 400. 

 

2.3.1 Observações: 

• Valor da emissão: nas ofertas iniciais de ações (IPO), a capa do 

prospecto preliminar pode não evidenciá-lo, apresentando em seu lugar 

uma faixa de preços. Nas ofertas seguintes (follow on), o valor 

apresentado pode se basear nas cotações da ação em bolsa. 
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• Remuneração dos Intermediários: caso a instituição líder ou outro 

intermediário receba outra forma de remuneração além das comissões 

normalmente divulgadas na Capa, tal informação deverá ser evidenciada 

em nota de rodapé, com remissão à seção “Relacionamento entre 

Ofertantes e Intermediários”. 

• Deliberações: devem ser informados o ato que deliberou a emissão e 

também o que deliberou o preço, suas respectivas datas, publicações e 

veículos que os publicaram. 

• A frase “OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO FATORES DE 

RISCO, NAS PÁGINAS........ A ........” deve vir expressa na íntegra e 

com destaque, evitando-se adicioná-la com comentários. 

 

2.4 Índice  

O índice deverá informar as seções, principais subseções e anexos previstos 

na Instrução CVM 400 e indicar, desde a primeira versão do prospecto, as 

respectivas páginas onde cada item se encontra.  

 

2.5 Resumo contendo as características da operação 

Deverá atender ao item 1.1 e incluir todos os aspectos relevantes relacionados 

à oferta, aos ofertantes e aos intermediários, inclusive os negativos. 

 

2.6 Identificação dos administradores, consultores e auditores 

Deverá atender aos itens 2.1, 2.2 e 2.3, informando, em todos os casos, o 

nome das pessoas físicas responsáveis. 
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Especificamente quanto ao item 2.4, os responsáveis das pessoas jurídicas 

deverão ser diretores estatutários. Tal item poderá ser atendido com a inclusão, 

como anexos ao prospecto, das declarações referidas no item 1.15 do Manual, 

devidamente assinadas. 

 

2.7 Informações relativas à oferta 

 

2.7.1 Composição do capital social 

 

2.7.1.1 Capital social atual 

Deverá obedecer ao item 3.1.1. 

 

2.7.1.2 Capital social após aumento, se for o caso. 

Deverá atender ao item 3.1.2 

 

2.7.2 Características e Prazos 

 

2.7.2.1 Descrição da oferta e dos valores mobiliários ofertados 

Deverá atender ao item 3.2.1. 
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2.7.2.1.1 Quantidade de valores mobiliários, classe e espécie, direitos, 

vantagens e restrições 

Deverá atender ao item 3.2.1.1. 

 

2.7.2.1.2 Valor total de emissão ou forma de cálculo 

Deverá atender ao item 3.2.1.2. 

 

2.7.2.1.3 Autorizações societárias 

Deverá atender ao item 3.2.1.3. 

 

2.7.2.1.4 Condições 

Deverá atender ao item 3.2.1.4. 

 

2.7.2.1.5 Parte do preço de emissão destinada à formação de reserva de 

capital, se houver 

Deverá atender ao item 3.2.1.5. 

 

2.7.2.1.6 Cotação dos valores mobiliários ofertados 

Deverá atender ao item 3.2.1.6, com as informações mais atualizadas que 

estiverem disponíveis na data do prospecto. 
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2.7.2.1.7 No caso de emissão primária, justificativa do preço de emissão 

e critério adotado para a sua fixação 

Deverá atender ao item 3.2.2, observando que o procedimento de bookbuilding 

atende ao disposto no art. 170, § 1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76, conforme 

decidido pelo Colegiado da CVM em reunião de 25.05.04. 

Nos casos de ofertas com participação de pessoas vinculadas (conforme 

definidas no art. 55) no procedimento de bookbuilding, deverá ser informado o 

limite máximo admitido de participação das pessoas vinculadas no livro e feita 

uma referência cruzada ao fator de risco correspondente. 

 

2.7.3 Cronograma de etapas da oferta 

Deverá atender ao item 3.2.3 e seus subitens. 

Observar que o cronograma deverá apresentar datas, não se admitindo a  

simples indicação de prazos. 

 

2.7.4 Diluição 

Deverá atender ao item 3.2.4 e todos os seus subitens, informando-se todos os 

valores por estes solicitados, desde o prospecto preliminar. Para tanto, o preço 

de emissão, caso ainda não esteja definido, deve ser estimado, informando-se 

o critério de estimação utilizado. 

Essa seção também deverá informar a diluição resultante do exercício de 

opções outorgadas pela companhia em planos de opção. 
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2.7.4.1 Descrição comparativa do preço de emissão com o preço pago 

por administradores, controladores ou detentores de opções 

nos últimos 5 anos 

Deverá atender ao item 3.2.4.1. 

 

2.7.4.2 Diluição resultante da diferença entre o preço de emissão e o 

valor patrimonial das ações 

Deverá atender ao item 3.2.4.2. 

 

2.7.4.3 Diluição dos acionistas que não subscreverem ou dos que 

subscreverem ações na oferta 

Deverá atender ao item 3.2.4.3. 

 

2.7.5 Informação sobre eventual destinação a investidores específicos e 

a descrição desses investidores 

Deverá atender ao item 3.2.5. 

 

2.7.6 Restrições a acionistas 

Deverá atender ao item 3.2.6. 
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2.7.7 Declaração de inadequação para tipos de investidores 

Deverá atender ao item 3.2.7, detalhando o perfil do investidor para o qual a 

oferta é inadequada, não sendo aceitas declarações genéricas de 

inadequação. 

 

2.7.8 Admissão à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão 

Deverá atender ao item 3.2.8, definindo claramente quais os mercados em que 

os títulos serão admitidos à negociação, não sendo admitida a indicação de 

meras possibilidades. 

 

2.7.9 Esclarecer os procedimentos previstos nos artigos 25 a 28 – 

hipóteses de revogação e modificação da oferta 

Deverá atender ao item 3.2.9, descrevendo detalhadamente seus efeitos, as 

prerrogativas dos ofertantes e os direitos dos investidores, bem como suas 

restrições, em cada uma das hipóteses.  

 

2.7.10 Contrato de distribuição 

 

2.7.10.1 Condições de colocação e garantia 

Deverá atender ao item 3.3.1, indicando (i) as condições para colocação, (ii) as 

eventuais garantias de subscrição prestadas pelo líder e consorciadas, 

especificando a cota de cada um, (iii) outras cláusulas relevantes para o 

investidor, e (iv) o local onde a cópia do contrato estará disponível para 

consulta ou cópia. 
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2.7.10.2 Relacionamento entre Ofertantes e Intermediários 

Deverá atender ao item 3.3.2, detalhando todo relacionamento relevante entre 

a companhia, seus controladores, seu grupo econômico de maneira geral e os 

acionistas vendedores, com a instituição líder, demais intermediários e 

respectivos conglomerados econômicos, informando objeto, finalidade, datas 

de celebração e vencimento, prazos, remunerações e parâmetros adotados. 

Deverão ser informadas as aquisições e vendas, pelos intermediários e seus 

respectivos conglomerados econômicos, de valores mobiliários de emissão da 

companhia, ocorridas no prazo mínimo de doze meses antecedentes ao 

protocolo do pedido de registro da oferta (Obs.: nos EUA, esse prazo é de 6 

meses; na zona do Euro, 3 anos), com indicação do objeto, preço e demais 

condições de cada negócio. 

Deverão ser informadas as participações dos intermediários e de seus 

respectivos conglomerados econômicos em ofertas públicas de valores 

mobiliários emitidos pela companhia, em operações de financiamento e em 

reestruturações societárias do grupo econômico da companhia, ocorridas no 

prazo mínimo de doze meses antecedentes ao protocolo do pedido de registro 

da oferta, informando-se a remuneração recebida ou a receber e as demais 

características de cada operação. 

Deverão ser apresentados todos os componentes da remuneração total dos 

intermediários e de seus respectivos conglomerados econômicos em razão da 

oferta, incluindo: 

(i) comissões; 

(ii) reembolso de despesas relacionadas à oferta, com exceção daquelas 

decorrentes de impressão ou do registro; 

(iii) honorários recebidos ou a receber em razão da prestação de serviços de 

consultoria relativos à oferta; 
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(iv) ações emitidas pela companhia ou valores mobiliários referenciados ou 

conversíveis nessas ações, que tenham sido entregues ou terão de ser 

entregues em contrapartida à concessão de empréstimo à companhia ou a 

membros do grupo econômico da companhia, ou como forma de remuneração 

de qualquer outro serviço prestado à companhia ou a membros do grupo 

econômico da companhia. 

Deverão ser detalhados os critérios para cálculo da eventual remuneração dos 

intermediários referenciada no preço das ações ofertadas. Tal remuneração 

deverá ser incluída na tabela de custos da distribuição. 

Deverá ser informado se existe algum tipo de remuneração dos intermediários 

além das previstas no contrato de distribuição. 

É vedada a utilização de declarações genéricas como “relacionamentos 

habituais segundo práticas de mercado” ou “práticas usuais do mercado 

financeiro”. 

Essa seção deverá identificar todos os possíveis conflitos de interesse 

envolvendo as instituições intermediárias, a emissora e/ou os acionistas 

vendedores, e seus respectivos grupos econômicos, inclusive os relacionados 

à vinculação da remuneração das instituições intermediárias ao preço por ação. 

Por fim, deverá ser inserindo um fator de risco a respeito do assunto, o qual 

deverá ser objeto de referência cruzada nessa seção. 

 

2.7.10.3 Demonstrativo dos custos da distribuição 

Deverá atender ao item 3.3.3. 

Essa seção deverá ter suas colunas preenchidas no prospecto preliminar. Para 

tanto, o preço de emissão, caso ainda não esteja definido, deve ser estimado, 

informando-se o critério de estimação utilizado. 
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Deverá discriminar, separadamente, os custos de auditoria, classificação de 

risco, assessoria jurídica e comissões, não sendo permitido que estes sejam 

apresentados na linha “outros custos”. Para os demais custos, deve ser 

adotado critério análogo ao disposto no § 2º do art. 176 da Lei nº 6.404/76. 

Deverá explicitar todas as formas de remuneração devidas pela emissora e/ou 

acionistas vendedores, bem como toda e qualquer outra remuneração, ainda 

que indireta, tais como as decorrentes de empréstimos e garantias vinculados à 

oferta pública. 

Deverá informar se a companhia, no caso de oferta secundária, arcará com 

todos os custos de distribuição ou se estes serão rateados com o acionista 

vendedor, explicitando-se, nessa hipótese, as bases do rateio. 

 

2.7.10.4 Contrato de distribuição internacional 

Deverão estar descritas, nessa seção, as cláusulas do contrato de distribuição 

internacional que prevejam hipóteses de pagamento de indenizações pela 

emissora e que não tenham similar no contrato brasileiro. Também deverá ser 

inserindo um fator de risco a respeito do assunto, o qual deverá ser objeto de 

referência cruzada nessa seção. 

 

2.8 Contrato de garantia de liquidez, de estabilização de preço e/ou 

contrato de opção de colocação de lote suplementar, se for o caso 

Deverá atender ao item 3.4. 

 

2.9 Destinação de recursos 

Aplicável apenas á distribuição primária, deverá atender ao item 3.5. 
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2.9.1 Destinação e Impacto  

Deverá atender ao item 3.5.1, expondo de forma clara e objetiva a destinação 

dos recursos provenientes da distribuição e indicando os percentuais de 

aplicação em cada destinação, bem como seu impacto na situação patrimonial 

e nos resultados da emissora. 

 

2.9.1.1 Aquisição de ativos 

Deverá atender ao item 3.5.1.1. 

 

2.9.1.2 Aquisição de outros negócios  

Deverá atender ao item 3.5.1.2. 

 

2.9.1.3 Abatimentos de dívidas 

Deverá atender ao item 3.5.1.3, informando os prazos e as taxas dessas 

dividas e evidenciando, nos termos dos itens 3.5.1.1 e 3.5.1.2, a destinação 

dos recursos provenientes de dívida contraída a partir do ano anterior, que for 

abatida com recursos da oferta. 

Deverá ser informada a parcela dos recursos líquidos obtidos com a oferta 

utilizada para o pagamento de qualquer dívida contraída junto a qualquer dos 

intermediários da oferta, indicando o intermediário beneficiado. 

 

2.9.1.4 Captação parcial/prioridades 

Deverá atender ao item 3.5.1.4. 
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2.9.2 Outras fontes de recursos 

Deverá atender ao item 3.5.2. 

 

2.9.3 Outras fontes de captação 

Deverá atender ao item 3.5.3. 

 

2.10   Estudo de viabilidade econômico financeira 

Deverá atender ao item 3.7. 

Tal estudo é obrigatório nos casos indicados pelo art. 32 da Instrução CVM 400 

e deve contemplar os subitens previstos no item 3.7.2.  

 

2.11   Fatores de risco 

Deverá atender ao item 4. 

Deverão ser apresentados de forma clara e objetiva, não podendo ser 

mitigados, ou seja, devem ser descritos sem atenuações. Nesse sentido, 

existem expressões a serem evitadas, tais como: “no entanto”, “apesar de”, 

“por outro lado”, “entretanto”, “embora”, “de maneira inversa”, “mesmo 

considerando o ponto abordado anteriormente”, entre outras. 

Nas ofertas com participação de pessoas vinculadas (conforme definidas no 

art. 55) no processo de bookbuilding, deverá ser descrito o risco de má 

formação de preço e/ou de perda de liquidez dos valores mobiliários no 

mercado secundário. 
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Nos casos de vinculação de parcela significativa da remuneração dos 

administradores à cotação das ações da Companhia, deverá constar o fator de 

risco correspondente. 

Também deverá constar dessa seção um fator de risco identificando todos os 

possíveis conflitos de interesse envolvendo as instituições intermediárias, a 

emissora e/ou os acionistas vendedores, inclusive , quando for o caso, os 

relacionados à vinculação da remuneração das instituições intermediárias ao 

preço por ação. 

Quando houver restrições à exclusão dos mecanismos de proteção ao controle 

difuso/dispersão acionária previstas no estatuto da companhia, deverá constar 

o fator de risco correspondente. 

Nas ofertas de BDR, deverá constar fator de risco indicando que uma futura 

regulamentação do § único do art. 116 do Código Tributário Nacional poderá 

aumentar a carga tributária incidente sobre a emissora. 

 

2.12   Situação financeira 

 

2.12.1   Discussão e análise das demonstrações financeiras 

Deverá atender aos itens 5.1.1 e 5.1.2, devendo–se incluir na análise as 

últimas Informações Trimestrais – ITR acumuladas, comparadas com igual 

período do exercício social anterior. 

As demonstrações financeiras utilizadas na análise devem ser as publicadas. 

Se os pareceres de auditoria anexados às demonstrações financeiras 

analisadas contiverem ressalva ou parágrafo de ênfase, seu conteúdo deverá 

ser discutido. 
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2.12.1.1 Análise vertical e horizontal 

Devem ser discutidas e explicadas as alterações relevantes nas principais 

contas patrimoniais e de resultados, e não apenas nos grupos de contas.  

 

2.12.1.2 Capacidade de pagamento 

Deverá atender ao item 5.1.3 e ser objeto de subseção específica. 

 

2.12.2   Demonstrações financeiras 

 

2.12.2.1 Demonstrações financeiras, relatórios da administração e 

parecer dos auditores independentes 

Deverá atender ao item 5.2.1. 

 

2.12.2.2 Informações trimestrais 

Deverá atender ao item 5.2.2, observando que a ITR deverá ser acompanhada 

do relatório de revisão especial do auditor independente. 

 

2.12.2.3 Eventos subseqüentes 

Deverá atender ao item 5.2.3. 
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2.12.2.4 Demonstrações financeiras pro forma 

Quando forem apresentadas, deve-se assegurar um grau adequado de 

comprometimento dos auditores independentes em relação a estas, tendo em 

vista que o item 5.2.1 do Anexo III da Instrução CVM 400 exige que as 

demonstrações financeiras apresentadas no prospecto sejam auditadas por 

auditores independentes. 

Nesse sentido, deve ser incluída no prospecto uma manifestação do auditor 

independente contendo, no mínimo, as seguintes informações: i) o motivo pelo 

qual não é possível auditar demonstrações financeiras pro forma; ii) declaração 

de que as demonstrações pro forma foram elaboradas a partir de 

demonstrações individuais históricas auditadas (info rmando o nome do(s) 

auditor (es)); iii) declaração de que foram feitos ajustes pro forma ao somatório 

das demonstrações e que a coluna referente a esses ajustes, bem como o 

somatório final, foram objeto de revisão do auditor independente; iv) declaração 

acerca de tal revisão ter incluído discussão das premissas utilizadas pela 

administração e a verificação dos ajustes pro forma ao somatório das 

demonstrações financeiras históricas auditadas, e v) declaração de que será 

(ou foi) emitida carta de conforto nos termos da NPA-12 do IBRACON. 

 

2.13   Informações relativas à emissora 

Deverá atender ao item 6. 

 

2.13.1   Histórico 
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2.13.1.1 Denominação social, sede, objeto social, data de fundação, 

prazo de duração, data de registro na CVM 

Deverá atender ao item 6.1.1. 

 

2.13.1.2 Eventos relevantes no desenvolvimento das atividades  

Deverá atender ao item 6.1.2. 

 

2.13.1.3 Descrição dos principais investimentos ou desinvestimentos 

nos 3 últimos exercícios sociais 

Deverá atender ao item 6.1.3. 

 

2.13.1.4 Descrição dos principais investimentos ou desinvestimentos em 

andamento, sua distribuição geográfica e método de 

financiamento  

Deverá atender ao item 6.1.4. 

 

2.13.1.5 OPA de ações da emissora 

Deverá atender ao item 6.1.5. 

 

2.13.1.6 Eventos de transformação e/ou reestruturação societária nos 

últimos 5 anos 

Deverá atender ao item 6.1.6. 
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2.13.1.7 Investimentos relevantes em outras sociedades 

Deverá atender ao item 6.1.7. 

 

2.13.1.8 Contratos relevantes não diretamente relacionados às 

atividades operacionais da emissora 

Deverá atender ao item 6.1.8, informando objeto, finalidade, valores, prazos, 

taxas e parâmetros de mercado, se for o caso. 

Deverá ser informada, se houver, a previsão, em contrato financeiro celebrado 

pela companhia ou sociedade investida, de pagamento atrelado ao preço de 

emissão, bem como sua forma de cálculo. 

 

2.13.1.9 Ofertas públicas de distribuição nos 2 últimos exercícios sociais 

e no atual 

Deverá atender ao item 6.1.9. 

 

2.13.2   Atividades nos 3 últimos exercícios sociais 

Deverá atender ao item 6.2. 

 

2.13.2.1 Das atividades, operações, produtos, serviços, negócios e 

mercados de atuação 

Deverá atender ao item 6.2.1. 
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2.13.2.2 Influência de matéria prima e insumos nas atividades 

Deverá atender ao item 6.2.2. 

 

2.13.2.3 Influência de direitos de propriedade intelectual – patentes, 

marcas, licenças 

Deverá atender ao item 6.2.3.  

 

2.13.2.4 Dependência de contratos de financiamento 

Deverá atender ao item 6.2.4.  

 

2.13.2.5 Contratos relevantes 

Deverá atender ao item 6.2.5, informando objeto, finalidade, valores, prazos, 

taxas e parâmetros de mercado. 

 

2.13.2.6 Canais de comercialização 

Deverá atender ao item 6.2.6. 

 

2.13.2.7 Principais estabelecimentos 

Deverá atender ao item 6.2.7.  
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2.13.3   Estrutura Organizacional 

Deverá atender ao item 6.3.1. 

 

2.13.4   Propriedades, plantas e equipamentos 

Deverá atender ao item 6.4.1. 

 

2.13.5   Composição do Capital Social 

Deverá atender ao item 6.5.1. 

 

2.13.5.1 Controladores 

Tendo por base o § 2º do art. 39 da Instrução CVM 400 e observada a 

Deliberação CVM 541, deverão ser informados nessa seção todos os 

controladores, diretos e indiretos, até o nível de pessoa física, tanto da 

emissora como dos acionistas vendedores. 

Caso os poderes definidos nas alíneas (a) e (b) do art. 116 da Lei nº 6.404/76 

sejam exercidos por pessoas jurídicas, sejam companhias, fundos de 

investimento ou assemelhados, deverão ser informadas todas as pessoas 

naturais que originam a orientação dos votos majoritários nas assembléias. 

 

2.13.5.2 Indicação de alterações relevantes da participação no grupo de 

controle – 3 últimos exercícios 

Deverá atender ao item 6.5.1.1. 
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2.13.5.3 Ações em tesouraria 

Deverá atender ao item 6.5.2. 

 

2.13.5.4 Valores mobiliários emitidos pela companhia (conversíveis ou 

não) 

Deverá atender ao item 6.5.3. 

 

2.13.5.4.1  Descrição, montante, valor por ação, situação de 

integralização, capital autorizado 

Deverá atender ao item 6.5.3.1. 

 

2.13.5.4.2  Direitos, vantagens e restrições 

Deverá atender ao item 6.5.3.2. 

Deverão estar descritos os direitos inerentes às ações ofertadas estabelecidos 

na Lei nº 6.404/76, no estatuto social da emissora e nos regulamentos dos 

níveis de governança corporativa, se for o caso. 

Deverá conter o detalhamento dos mecanismos de proteção ao controle 

difuso/dispersão acionária e das restrições sobre sua exclusão do estatuto 

social da companhia, se houver, com referência cruzada ao fator de risco 

correspondente. 
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2.13.5.4.3  Indicação da quantidade e descrição das ações de própria 

emissão detidas pela companhia 

Deverá atender ao item 6.5.3.3. 

 

2.13.5.4.4  Política de dividendos nos últimos 5 anos 

Deverá atender ao item 6.5.3.4, detalhando forma de pagamento, prescrição e 

direitos em caso de não pagamento. 

 

2.13.5.4.5  Descrição de outros valores mobiliários emitidos pela 

companhia 

Deverá atender ao item 6.5.3.5.  

 

2.13.5.5 Acordos de acionistas 

Deverá atender ao item 6.5.4.  

 

2.13.5.6 Transações com partes relacionadas 

Deverá atender ao item 6.5.5.  

Deverá informar objeto, finalidade, valores, prazos, taxas e parâmetros de 

mercado dessas transações. 

Deverá descrever o processo de tomada de decisão para a realização dessas 

transações, informando os critérios, fóruns e regras, tendo em vista o disposto 

no art. 115 da Lei nº 6.404/76. 
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2.13.6   Administração 

 

2.13.6.1 Composição e informações dos membros 

Deverá atender ao item 6.6.1. 

Caso qualquer dos administradores tenha sido condenado em processo judicial 

ou administrativo, essa seção deverá apresentar informações detalhadas 

acerca do fato, a sanção aplicada e como essa ocorrência foi avaliada quando 

de sua eleição/escolha para o cargo. 

 

2.13.6.1.1    Relação familiar 

Deverá atender ao item 6.6.1.1. 

 

2.13.6.1.2    Ações direta ou indiretamente detidas pelos administradores 

Deverá atender ao item 6.6.1.2. 

 

2.13.6.1.3  Contratos ou outras obrigações relevantes entre 

administradores e a companhia emissora 

Deverá atender ao item 6.6.1.3. 

 

2.13.6.2 Informações sobre o diretor de relações com investidores 

Deverá atender ao item 6.6.2. 
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2.13.6.3 Remuneração global 

Deverá atender ao item 6.6.3. 

Devem incluir as parcelas fixas, variáveis e as decorrentes de plano de opção 

de compra de ações.  

Nos casos de vinculação de parcela significativa da remuneração dos 

administradores à cotação das ações da companhia, deverá ser feita referencia 

cruzada ao fator de risco correspondente. 

 

2.13.6.4 Planos de opção de compra de ações 

Deverá atender ao item 6.6.4. 

Essa seção deverá informar: i) beneficiários; ii) quantidade máxima de ações 

que poderão ser objeto do plano de opção; iii) preços unitário e total, definidos 

ou estimados, de exercício da opção; e iv) efeito na demonstração de resultado 

do exercício e no PL, caso seja exercida a opção (relação extraída do Ofício-

Circular CVM/SNC/SEP Nº 01/2007.  

 

2.13.7   Pessoal 

 

2.13.7.1 Descrição do grupo de empregados 

Deverá atender ao item 6.7.1. 
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2.13.7.2 Relações entre a emissora e os sindicatos 

Deverá atender ao item 6.7.2. 

 

2.13.7.3 Descrição de planos de opção de compra de ações 

Deverá atender ao item 6.7.3. 

Essa seção deverá informar: i) beneficiários; ii) quantidade máxima de ações 

que poderão ser objeto do plano de opção; iii) preços unitário e total, definidos 

ou estimados, de exercício da opção; e iv) efeito na demonstração de resultado 

do exercício e no PL, caso seja exercida a opção (relação extraída do Ofício-

Circular CVM/SNC/SEP Nº 01/2007.  

 

2.13.8   Contingências judiciais e administrativas 

Deverá atender ao item 6.8.1. 

Deverão ser explicitadas as contingências relevantes, em curso ou potenciais, 

em que a emissora seja parte ou que possam afetá-la de alguma forma. 

Deverão ser informados os valores totais e provisionados para tais 

contingências.  

 

2.13.9   Outras informações e contingências relevantes 

Deverá atender ao item 6.9.1. 
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2.14 Demais informações constantes das demonstrações financeiras, 

informações anuais e informações trimestrais que não tiverem sido 

anteriormente destacadas no prospecto (item 7)   

 

2.15 Declaração de que quaisquer outras informações ou 

esclarecimentos sobre a companhia e a distribuição poderão ser 

obtidos junto aos intermediários e na CVM (item 8)  

 

2.16 Outros documentos ou informações que a CVM julgar necessários 

(item 9) 

 

2.17   Anexos ao prospecto 

 

2.17.1 Atos societários que deliberaram a emissão (item 10) 

 

2.17.2 Estatuto social atualizado (item 11) 

 

2.17.3 Escritura de emissão de debêntures, quando for o caso (item 12) 

 

2.17.4 Súmula ou relatório de classificação de risco, caso tenha sido 

contratada agência especializada (item 13) 
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3 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE DETERMINADOS VALORES 

MOBILIÁRIOS 

 

3.1 NOTAS PROMISSÓRIAS 

Emissão regulada pelas Instruções CVM 134, 155 e 429, com aplicação 

subsidiária da Instrução CVM 400 (cf. art. 60, § único, da Instrução CVM 400). 

 

3.1.1 Instrução CVM 134 – Prazo ordinário de análise: 10 dias úteis (art. 

23) 

3.1.1.1 Condições para emissão: art. 3º 

3.1.1.2 Limites de emissão: art. 4º 

3.1.1.3 Prazos de vencimento dos títulos: art. 7º 

3.1.1.4 Competência para deliberar: art. 9º 

3.1.1.5 Conteúdo da deliberação: art. 10 

3.1.1.6 Documentos necessários para registro da distribuição: art. 21 

3.1.1.7 Informações obrigatórias no prospecto: art. 22 e Anexo I  

3.1.1.8 Divulgação do prospecto nos locais indicados no § 3º do art. 42 da 

Instrução CVM 400;   

3.1.1.9 Obrigatoriedade do registro de companhia: art. 12 

3.1.1.10 Anúncio de início: Anexo II 

3.1.1.11 Anúncio de encerramento: Anexo III 
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3.1.2 Instrução CVM 155 – Prazo ordinário de análise: 10 dias úteis 

3.1.2.1 Condições para emissão: artigos 1º e 2º 

3.1.2.2 Prazos de vencimento dos títulos: art. 7º da Instrução CVM 134 

3.1.2.3 Competência para deliberar: art. 9 º da Instrução CVM 134 

3.1.2.4 Conteúdo da deliberação: art. 10 da Instrução CVM 134 

3.1.2.5 Documentos necessários para registro da distribuição: art. 21 da 

Instrução CVM 134, exceto os desobrigados pelo inciso I do art. 1º da Instrução 

CVM 155 

3.1.2.6 Informações Resumidas (“Lâmina”), se for o caso: Anexo I 

3.1.2.7 Divulgação da Lâmina: § 2º do art. 2º  

 

3.1.3 Instrução CVM 429 – Prazo ordinário de análise: 5 dias úteis (art. 3º) 

3.1.3.1 Condições para emissão: inciso II e § 1º do art. 2º e art. 4º 

3.1.3.2 Condições para registro automático: art. 3º 

3.1.3.3 Documentos necessários para registro da distribuição: art. 21 da 

Instrução CVM 134, exceto o inciso II do referido artigo. 

3.1.3.4 Informações Resumidas (“Lâmina”): Anexo I da Instrução CVM 155 

3.1.3.5 Divulgação da Lâmina: § 2º do art. 2º da Instrução CVM 155 
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3.2 BDR  

Emissão regulada pela Instrução CVM 332, com aplicação subsidiária da 

Instrução CVM 400 (cf. art. 60, § único, da Instrução CVM 400). O prazo 

ordinário de análise é de 30 dias (art. 6º da Instrução CVM 332). 

 

3.2.1 Emissora e valor mobiliário lastro 

Verificar o atendimento ao art. 2º da Instrução CVM 332.  

 

3.2.2 Tipos de BDRs 

Verificar o art. 3º da Instrução CVM 332. 

 

3.2.3 Documentos e informações necessários ao registro  

Deverá atender ao art. 5º da Instrução CVM 332. 

 

3.2.4 Informações que devem constar do prospecto em seção específica 

 

3.2.4.1 Restrições de direitos 

Descrições detalhadas de todas as restrições de direitos dos titulares dos 

BDRs, indicando sua origem, inclusive se são decorrentes da legislação, de 

previsões estatutárias e/ou dos contratos de custódia, depósito ou outros. 
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3.2.4.2 Diferenças de legislação e previsões estatutárias 

Diferenças entre as legislações societárias do país sede da emissora e a 

brasileira, bem como as previsões estatutárias, no que afetam os titulares dos 

BDRs. 

 

3.2.4.3 Limitação de escopo do auditor independente 

Informações detalhadas acerca da eventual limitação de escopo do auditor 

independente registrado na CVM, no que concerne ao exame das 

demonstrações financeiras da emissora em atendimento às Instruções CVM 

331, 332 e 400. 

 

3.2.4.4 Alcance do trabalho do auditor independente 

Informações detalhadas acerca do alcance do trabalho do auditor independente 

responsável pela auditoria das demonstrações financeiras apresentadas pela 

emissora em atendimento às Instruções CVM 331, 332 e 400. 

 

3.2.4.5 Diferenças de responsabilidade entre os auditores 

independentes 

Informações detalhadas acerca das eventuais diferenças de responsabilidade 

entre os auditores supracitados, no que concerne às demonstrações 

financeiras apresentadas pela emissora em atendimento às Instruções CVM 

331, 332 e 400. 
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3.2.4.6 Motivos para constituição da emissora em outro país 

Informações sobre os motivos que levaram à constituição da emissora em 

outro país, bem como à opção pela emissão de BDRs. 

 

3.2.5 Deverão ser anexados ao prospecto todos os contratos que 

dispuserem sobre os direitos dos titulares dos BDRs 

 

4 DISPENSAS DE REQUISITOS 

Deverá obedecer ao Anexo I da Instrução 400. 

 

4.1 Dispensas delegadas à SRE - Deliberação CVM 476 

 

4.1.1 Dispensa de apresentação dos prospectos preliminar e definitivo 

na página da rede mundial de computadores (art. 42, §§ 1º e 3º, da 

Instrução CVM 400),  

Tal dispensa é prevista na Deliberação CVM 476, inciso I, letra (a) e ocorre na 

hipótese de alguns dos ofertantes não possuírem página própria e apenas se 

os prospectos preliminar e definitivo forem divulgados, no mínimo, nas páginas 

de internet da emissora, da instituição líder da distribuição, das demais 

instituições intermediárias, da CVM e da bolsa de valores ou entidade de 

mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários da emissora 

estejam admitidos a negociação. 
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4.1.2 Dispensa de inclusão do nome e endereço dos ofertantes pessoas 

físicas nos anúncios de início e encerramento da distribuição 

Tal dispensa é prevista na Deliberação CVM nº 476/05, inciso I, letra (b) e só 

poderá ser concedida mediante a inclusão da informação dispensada, de forma 

completa, no mínimo nos prospectos preliminar e definitivo, bem como no 

recibo de aquisição das ações. 

 

4.1.3 Dispensa de vedação à colocação junto a pessoas vinculadas no 

caso de distribuição com excesso de demanda superior em 1/3 à 

quantidade de valores mobiliários ofertada (art. 55 da Instrução 

CVM 400) 

Tal dispensa é prevista na Deliberação CVM 476, inciso I, letra (c), e se sujeita 

à aplicação das seguintes restrições às pessoas vinculadas (conforme 

definidas no art. 55 da Instrução CVM 400): 

i) término do prazo para reserva no mínimo sete dias úteis antes do 

encerramento do bookbuilding; 

ii) participação somente na parcela  (tranche) da oferta destinada aos 

investidores não institucionais; 

iii) sujeição às mesmas restrições impostas aos demais investidores não 

institucionais, tais como:  

a)  limites quanto ao valor do pedido de reserva; 

b)  participação na oferta através de uma única instituição intermediária; 

c)  condições de desistência que não dependam de sua única vontade; 

d)  sujeição ao rateio em caso de excesso de demanda. 
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Tais restrições deverão estar devidamente explicitadas no contrato de 

distribuição e nos prospectos preliminar e definitivo. 

Note-se, por fim, que concedida ou não a referida dispensa, havendo excesso 

de demanda superior em 1/3 à quantidade de valores mobiliários ofertada, as 

pessoas vinculadas não poderão participar do procedimento de bookbuilding. 

Assim, no âmbito da oferta a investidores institucionais, havendo o referido 

excesso de demanda, não será permitida a subscrição de ações por essas 

pessoas e suas intenções de investimento deverão ser canceladas. 

 

4.2 Dispensa delegada à SRE- Deliberação CVM 533 

 

4.2.1 Estudo de viabilidade (art. 32, II da Instrução CVM 400) 

A Deliberação CVM 533 admite essa possibilidade de dispensa se estiverem 

presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(i)  que a oferta se refira a sociedade constituída há menos de dois anos e 

essa sociedade concentre ou controle atividades desenvolvidas por outras 

sociedades existentes e em operação por período superior a dois anos;  

(ii)  que não sejam aplicáveis as demais hipóteses previstas no art. 32 da 

Instrução CVM 400; e  

(iii)  que a companhia emissora e o ofertante, em conjunto com a instituição 

líder, insiram no prospecto, quando do pedido de registro, todas as informações 

a respeito de custos e despesas adicionais decorrentes da nova estrutura 

societária e administrativa assumida pela companhia, tecendo comentários 

acerca de tendências do comportamento futuro das principais rubricas de 

balanço patrimonial e demonstração do resultado, e, ainda, informando da 
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inexistência de impactos financeiros capazes de ameaçar a viabilidade 

econômico-financeira da companhia emissora de valores mobiliários. 

 

4.3 Demais Dispensas 

As dispensas não delegadas serão apreciadas pelo Colegiado da CVM, 

interrompendo os prazos de análise da CVM. 

 

5 PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Observar os artigos 11 a 13 da Instrução CVM 400.  

 



     
 
 

 
48 

 

 

 

Manual de Análise do 

Formulário IAN



     
 
 

 
49 

MANUAL DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO IAN 

 

O Formulário de Informações Anuais - IAN tem como objetivo a apresentação 

da evolução dos negócios da companhia. 

Nesse sentido, (i) a apresentação do referido formulário, quando do protocolo 

do pedido de registro de companhia perante à CVM; e (ii) a sua atualização, 

são obrigatórias. 

O Formulário IAN é composto de quadros, subdivididos em campos, que 

devem ser preenchidos pela companhia. No entanto, nem todos os 

quadros/campos se aplicam a todas as companhias. Deste modo, é necessário 

que se faça uma análise de cada caso concreto para verificação dos 

quadros/campos que efetivamente devem ser preenchidos. 

Sempre que houver um pedido de distribuição pública de valores mobiliários, 

para uma análise completa do Formulário IAN, será necessário que, em 

conjunto com a análise das informações nele apresentadas, sejam analisadas 

as informações constantes do Prospecto apresentado pela companhia. Todas 

as informações referentes à companhia, divulgadas no Prospecto, quando 

relacionadas ao Formulário IAN, devem constar desse documento. 

Segue abaixo, relação dos quadros que compõe o Formulário IAN, bem como 

os principais pontos que devem ser abordados em cada um desses quadros. 

 

Quadro 01.01 – Dados de Identificação da Empresa (*) 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 
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Quadro 01.02 – Dados da Sede da Empresa (*) 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

 

Quadro 01.03 – Departamento de Acionistas 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Observações:  

1. Os campos 18 a 34 só devem ser preenchidos quando as ações da 

companhia forem escriturais. Nesse caso, devem ser apresentados os dados 

da instituição que irá prestar os serviços de ações escriturais, conforme 

contrato enviado pela companhia. 

2. Caso a companhia não possua atendimento, os campos 1 a 17 devem ser 

preenchidos com os dados do Diretor de Relações com Investidores. 

3. Os campos 35 a 40 devem ser preenchidos no caso de a empresa possuir 

locais de atendimentos a acionistas em outros Estados. 

 

Quadro 01.04 – Dados do Diretor de Relações com Investidores (*) 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

 

Quadro 01.05 – Referência / Auditor (*) 
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Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Verificar, ainda, se a empresa de auditoria e o responsável técnico são 

cadastrados na CVM. 

Observações: 

1. Caso a companhia tenha sido constituída no decorrer do Exercício Social em 

curso, a data de início do último Exercício Social deve ser preenchida com o 

dia útil imediatamente anterior à data de sua constituição, e a data de 

encerramento do último Exercício Social deve ser preenchida com a data de 

sua constituição. Para o Exercício Social em curso, a data de início do 

exercício social deve ser o dia imediatamente posterior à data de constituição 

da companhia, e a data de encerramento do Exercício Social deverá ser 

correspondente à data de encerramento do Exercício Social em curso. 

2. No caso de Auditor Independente-Pessoa Física (AIPF), verificar se os 

campos 'Nome do Responsável Técnico' e 'CPF do Responsável Técnico' 

foram preenchidos com os dados do Auditor Independente. 

 

Quadro 01.06 – Características da Empresa (*) 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Observações: 

1. Campo 1 - Bolsas de Valores Onde Possui Registro: verificar se foram 

informadas as bolsas de valores onde a companhia possui registro. O referido 

campo não deve ser preenchido caso a companhia tenha seus valores 

negociados no mercado de balcão. 
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2. Campo 2 - Mercado de Negociação: a opção “Balcão Organizado” só deve 

ser assinalada no caso de a companhia possuir autorização formal e explicita 

da CVM para negociar no Mercado de Balcão Organizado. 

3. Campo 3 - Tipo de Situação: verificar se foi informado o tipo de situação da 

companhia na data do encerramento do período informado. Caso ocorra 

alteração do tipo de situação entre a data de encerramento acima mencionada 

e a data de término de preenchimento do Formulário IAN, verificar se a 

alteração em questão foi evidenciada no quadro 14.03 “Outras Informações 

Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da Companhia”. 

4. Campo 4 - Código de Atividade: verificar se foi informado o código de 

atividade do setor de atuação da companhia, de acordo com a estrutura setorial 

da CVM. 
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5. Campo 5 - Atividade Principal: verificar se foi informada a atividade principal 

da companhia. Nesse campo devem ser consideradas as linhas de produtos ou 

serviços que mais contribuem na composição das receitas operacionais da 

companhia. No caso de a companhia elaborar demonstrações financeiras 

consolidadas, devem ser consideradas as receitas operacionais consolidadas. 

6. Campo 6 - Ações Preferenciais com Classe: verificar se a companhia possui 

ações preferenciais. Em caso positivo, verificar se foi informado, no referido 

campo, se essas ações são divididas em classes. 

 

Quadro 01.07 – Controle Acionário / Valores Mobiliários (*) 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Observações: 

1. Campo 1 - Natureza do Controle Acionário: para o correto preenchimento do 

campo, deve-se observar o local da sede da controladora. 

2. Campo 2 - Valores Mobiliários Emitidos pela Companhia: verificar se foram 

informados, no referido campo, todos os valores mobiliários emitidos pela 

companhia e ainda em circulação.  

3. Havendo debêntures em circulação ou em tesouraria, verificar se o quadro 

08.01 “Características da Emissão Pública ou Particular de Debêntures” foi 

preenchido.  

4. O item “outros” só deve ser utilizado pela companhia no caso de emissão de 

valores mobiliários diversos dos previstos no campo 2. 

(*) As informações dos quadros 01.01, 01.02, 01.04, 01.05, 01.06 e 01.07 do 

deverão ser confrontados com as informações do Sistema Cadastro. 
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Quadro 01.08 – Publicações de Documentos 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Observações: 

1. A publicação do Aviso aos Acionistas referente à disponibilidade das 

demonstrações financeiras é dispensada quando as referidas demonstrações 

são publicadas até um mês antes da data marcada para realização da 

Assembléia Geral Ordinária, nos termos do §5º, do art. 133, da Lei 6.404/76 

(“LSA”). 

2. A publicação da Convocação da Assembléia Geral Ordinária para aprovação 

das demonstrações financeiras não será necessária quando tiver comparecido 

à reunião a totalidade dos acionistas, nos termos do §4º, do art. 124, da LSA. 

 

Quadro 01.09 – Jornais 

Verificar se foi informada a denominação do jornal utilizado pela companhia 

para divulgação das informações previstas em lei, que não o DIÁRIO OFICIAL, 

bem como a unidade da federação onde está sediado o jornal. Quando a 

edição do jornal for nacional, a sigla BR deve ser informada no campo 3 “UF”. 

Observações: 

1. Caso haja mudança do jornal utilizado pela companhia, verificar se foi 

atendido o disposto no §3º, do art. 289, da LSA. 
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Quadro 02.01 - Composição Atual do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Diretoria 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. 

Verificar, ainda, os antecedentes dos membros do Conselho de Administração 

e da Diretoria, junto à CVM e ao Banco Central do Brasil - em particular, se há 

algum impedimento desses membros. 

Quando se tratar de Instituição Financeira ou Instituição autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, verificar se a eleição ou nomeação dos membros 

do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, foi 

homologada pelo Banco Central do Brasil (Resolução CMN 3041/02). 

Observações: 

1. Para verificação da composição atual do Conselho de Administração, do 

Conselho Fiscal, quando for o caso, e da Diretoria da companhia, bem como da 

função/cargo exercidos pelos seus membros, devem ser analisados os atos 

societários e o Estatuto Social da companhia.  

2. A regra prevista no §1º, do art. 143, da LSA deve ser observada quando da 

análise deste quadro (“os membros do conselho de administração, até o 

máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de diretores”). 

3. As companhias listadas no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa ou no Novo Mercado da BOVESPA, bem como aquelas que, como 

prática de Governança Corporativa, elegem membros independentes para o 

Conselho de Administração, deverão identificá-los (efetivos e suplentes) neste 

quadro. 

Conselheiro Independente caracteriza-se por: 

(i) não ter qualquer vínculo com a companhia, exceto participação de capital; 
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(ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau 

daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado a sociedade 

ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a 

instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); 

(iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da companhia, do 

Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela companhia; 

(iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou 

produtos da companhia, em magnitude que implique perda de independência; 

(v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja 

oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à companhia; 

(vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 

companhia; 

(vii) não receber outra remuneração da companhia além da de conselheiro 

(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos 

desta restrição). 

4. Verificar se a companhia possui Conselho Fiscal. Em caso positivo, verificar 

se todos os campos pertinentes a esse órgão foram preenchidos, bem como, 

quando possível, se os dados apresentados estão corretos. Para verificação 

das referidas informações devem ser analisados os atos societários e o 

Estatuto Social da companhia. 

 

Quadro 02.02 – Experiência Profissional e Formação Acadêmica de cada 

Conselheiro (Administração e Fiscal) e Diretor 

Verificar se, para cada Conselheiro e Diretor, foram prestadas as seguintes 

informações: 
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(i) nome;  

(ii) idade (ou, preferencialmente, a data de nascimento); 

(iii) o último grau escolar cursado, nome do curso e da faculdade, e curso de 

pós-graduação concluído; e 

(iv) com relação à experiência profissional, os principais aspectos que 

possibilitem a formação de um juízo sobre a competência profissional dos 

respectivos membros. 

 

Quadro 03.01 – Eventos Relativos à Distribuição do Capital 

Verificar se foram informados os dados do evento mais recente no qual tenha 

sido identificada a composição dos acionistas da companhia e que não tenha 

data superior a 12 meses contados da entrega do Formulário IAN. 

Observações: 

1. Campo 1 - Evento Base: verificar se o evento preenchido refere-se à 

assembléia geral ou reunião do conselho de administração que a companhia 

tomou como base para o preenchimento da posição acionária. 

2. Campo 3 - Pessoas Físicas e Jurídicas: verificar se a companhia apresentou, 

no referido campo, a quantidade de acionistas, pessoas físicas e jurídicas, não 

detentores de mais de 5% de cada espécie e classe de ações, na data do 

evento. 

3. Campo 4 - Investidores Institucionais: verificar se a companhia apresentou, 

no referido campo, a quantidade de investidores institucionais da companhia, 

não detentores de mais de 5% de cada espécie e classe de ações, na data do 

evento. 
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4. Deverão ser consideradas, para preenchimento dos campos 3 e 4, apenas 

pessoas físicas, jurídicas ou investidores institucionais, listados na rubrica 

“Outros” do quadro 03.02 “Posição Acionária dos Acionistas com mais de 5% 

de Ações Ordinárias e/ou Preferenciais”. 

5. Campo 5 - Acordo de Acionistas: caso a companhia possua acordo de 

acionistas, verificar se foi enviada uma cópia do referido documento por meio 

do sistema "IPE". 

6. Campo 9 - Ações em Circulação no Mercado: para fins de verificação do 

correto preenchimento deste campo, considera-se: 

- ações em circulação no mercado, todas as ações da companhia, excetuadas 

as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por 

administradores da companhia e aquelas em tesouraria. 

- pessoa vinculada, a pessoa natural ou jurídica, fundo ou universidade de 

direitos, que atue representando o mesmo interesse do acionista controlador 

(observar art. 116 da LSA). 

7. Campos 10 e 11 - Ações Ordinárias: caso a companhia possua ações em 

circulação no mercado, verificar se foram apontados (i) a quantidade de ações 

ordinárias em circulação no mercado; e (ii) o percentual que esta quantidade 

representa sobre o total das ações ordinárias. 

8. Campos 12 e 13 - Ações Preferenciais - caso a companhia possua ações em 

circulação no mercado, verificar se foram apontados (i) a quantidade de ações 

preferenciais em circulação no mercado; e (ii) o percentual que esta quantidade 

representa sobre o  total das ações preferenciais. 

9. Campos 14 e 15 - Total: caso a companhia possua ações em circulação no 

mercado, verificar se foram apontados (i) a quantidade total de ações 

ordinárias e preferenciais em circulação no mercado; e (ii) o percentual que 

esta quantidade representa sobre o total das ações. 
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10. Campo 16 - Ações Preferenciais em Circulação no Mercado: caso as ações 

preferenciais da companhia possuam classe, verificar se foram apontados (i) a 

quantidade de ações preferenciais em circulação no mercado por classe; e (ii) 

o percentual que esta quantidade representa sobre o total de ações 

preferenciais da respectiva classe. 

 

Quadro 03.02 – Posição Acionária dos Acionistas com mais de 5% de 

Ações com Direito a Voto 

Verificar se foram informados os dados dos acionistas, pessoas físicas ou 

jurídicas, inclusive investidores institucionais, detentores de mais de 5% das 

ações ordinárias e/ou preferenciais da companhia.  

Observações: 

1. Para atestar o correto preenchimento do campo, verificar se os acionistas 

que detêm mais do que 5% das ações ordinárias e/ou preferenciais da 

companhia informaram a totalidade de sua participação, ou seja, a quantidade 

e o percentual tanto das ações ordinárias como das ações preferenciais, e suas 

respectivas classes, se for o caso, mesmo que o percentual detido de uma das 

espécies/classes seja inferior a 5% das ações. 

2. O percentual de 5% deve ser considerado não só na participação detida 

isoladamente por um determinado acionista, como também naquela detida em 

conjunto por acionistas diversos, como, por exemplo, diferentes fundos de 

investimentos com o mesmo administrador. Neste caso, a indicação pode ser 

feita informando-se os nomes de cada fundo, com o respectivo Administrador 

entre parênteses. 

3. Campo 4 - Nacionalidade: este campo deve ser preenchido tão somente no 

caso de acionista pessoa física ou controle estrangeiro. 
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4. Campo 12 - Composição do Capital Social: caso o acionista da companhia 

seja pessoa jurídica, verificar se o campo foi preenchido com a data de 

composição do capital desta pessoa.  

5. Campo 14 - Controlador: verificar se foi indicada nesse campo a existência 

de vinculação de acionista controlador, pessoa natural ou jurídica, ou grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, ou 

representantes de um mesmo grupo de interesses, que nas três últimas 

Assembléias Gerais Ordinárias da companhia detinha a maioria dos votos dos 

acionistas presentes, ou tenha adquirido o controle da companhia. 

 

5. Verificar se o campo "Outros" foi preenchido com as posições acionárias 

grupadas dos demais acionistas, de modo a completar em 100% o total das 

ações da companhia. 

 

Quadro 03.03 – Distribuição do capital dos controladores 

Verificar se foram informados os dados dos acionistas, pessoas físicas ou 

jurídicas, inclusive investidores institucionais, detentores de mais de 5% de 

cotas ou das ações ordinárias e/ou preferenciais. 

No caso de acionista não controlador, este quadro deve trazer a abertura de 

capital do respectivo acionista até o nível de participação relevante indireta 

(5%) na espécie/classe de ações do capital social da informante, nos termos do 

art. 12 da Instrução CVM nº 358/02. 

No caso do acionista controlador, este quadro deve trazer a abertura do capital 

do respectivo acionista até o nível de pessoa natural, nos termos da 

Deliberação CVM nº 541/08. 
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Observações: 

1. Para atestar o correto preenchimento do campo, verificar se os acionistas 

que detêm mais do que 5% das ações ordinárias e/ou preferenciais da 

companhia informaram a totalidade de sua participação, ou seja, a quantidade 

e o percentual tanto das ações ordinárias como das ações preferenciais, e suas 

respectivas classes, se for o caso, mesmo que o percentual detido de uma das 

espécies/classes seja inferior a 5% das ações. 

2. O percentual de 5% deve ser considerado não só na participação detida 

isoladamente por um determinado acionista, como também naquela detida em 

conjunto por acionistas diversos, como por exemplo, diferentes fundos de 

investimentos com o mesmo administrador. Neste caso, a indicação pode ser 

feita informando-se os nomes de cada fundo, com o respectivo Administrador 

entre parênteses. 

3. Se o acionista for companhia aberta, não há necessidade de informar os 

seus acionistas até o nível de pessoa natural, pois no seu respectivo 

Formulário IAN constará essa informação. Já no caso de acionista pessoa 

jurídica com sede no exterior, verificar se foram informados os seus 

acionistas/cotistas até o nível de pessoa natural. Na impossibilidade da 

obtenção das informações sobre os acionistas/cotistas do acionista com sede 

no exterior, devem ser apresentadas as devidas justificativas no quadro 14.03 

"Outras Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento 

da Companhia". 

 

Quadro 04.01 – Composição do Capital Social 

Verificar se foram informados os dados referentes à atual composição do 

capital social da companhia, conforme deliberação constante da última 

assembléia ou reunião da administração. Para tanto, devem ser analisados os 

atos societários e o Estatuto Social da companhia. 
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Quadro 04.02 – Capital Social Subscrito e Alterações nos 3 últimos Anos 

Verificar se foram informadas as alterações de capital social ocorridas nos três 

últimos exercícios, quando for o caso. Para tanto, devem ser analisados os 

atos societários e o Estatuto Social da companhia. 

 

Quadro 04.03 – Bonificações / Desdobramentos 

Verificar se foram informadas as bonificações, os desdobramentos ou os 

grupamentos de ações ocorridos nos três últimos exercícios, quando for o 

caso. Para tanto, devem ser analisados os atos societários e o Estatuto Social 

da companhia. 

 

Quadro 04.04 – Capital Autorizado 

Verificar se foi informada a quantidade de ações ou o valor do capital 

autorizado, bem como a data de tal autorização. Para verificação das 

informações apresentadas, devem ser analisados os atos societários e o 

Estatuto Social da companhia. 

Observações: 

1. Quando o capital social autorizado estiver expresso em quantidade de 

ações, verificar se o quadro 04.05 “Capital Acionário” foi preenchido.  

 

Quadro 04.05 – Capital Acionário 

Verificar se foi informada a quantidade de ações a ser emitida, detalhada por 

espécie e classe. 



     
 
 

 
63 

Observações: 

1. O referido quadro só deve ser preenchido se o limite do aumento do capital 

estiver expresso em número de ações. 

 

Quadro 05.01 – Ações em Tesouraria 

Verificar se foram informadas as ações mantidas em tesouraria ou a serem 

adquiridas pela companhia. 

Observações: 

1. Campo 4 - Reunião do Conselho: verificar se foi informada a data da reunião 

do conselho de administração que deliberou sobre a matéria. 

2. Campo 5 - Prazo para Aquisição: verificar, se for o caso, se foi informado o 

prazo estipulado para a aquisição das ações da companhia. 

3. Verificar nas demonstrações financeiras da companhia se esta possui ações 

em tesouraria. 

 

Quadro 05.02 – Partes Beneficiárias, Bônus de Subscrição ou Opção de 

Compra 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Neste quadro devem ser informados 

os outros tipos de valores mobiliários emitidos pela companhia, que não ações 

e debêntures. 
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Quadro 06.01 – Proventos Distribuídos 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Neste quadro devem ser informados 

os proventos distribuídos nos três últimos exercícios sociais, classificados por 

espécie de ação e data de início de pagamento. Para verificação das 

informações apresentadas, devem ser analisados os atos societários e o 

Estatuto Social da companhia. 

Observações: 

1. Campo 6 - Lucro ou Prejuízo Líquido no Período: caso haja prejuízo, este 

campo pode ser preenchido com sinal negativo, não sendo necessário o 

preenchimento do restante dos campos com relação ao exercício em que 

ocorreu o prejuízo. 

 

Quadro 06.02 – Dividendos Retidos 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Este quadro deve ser preenchido 

caso a companhia tenha deliberado, em qualquer dos últimos três anos, o não 

pagamento do dividendo obrigatório, em função da situação financeira ser 

incompatível com o montante a ser distribuído (Art. 202, §.4º, LSA). 

 

Quadro 06.03 – Disposições Estatutárias 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Neste quadro devem ser informadas 

as disposições estatutárias que definem a distribuição dos dividendos da 

empresa. 
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Observações: 

1. Campo 4 - % Capital Social: percentual do capital social que cada espécie 

de ação representa. 

2. Campo 6 - Converter em: tipo de ação em que pode ser convertida (ex.: ON, 

PNA, PNB). 

3. Campo 8 - Tag Along %: percentual de tag along que será aplicado sobre o 

valor pago por ação, numa eventual alienação do controle acionário da 

companhia. 

4. Campo 9 - Prioridade Reembolso de Capital: existência ou não de prioridade 

de reembolso de capital, para cada classe de ação preferencial. 

5. Campo 10 - Prêmio: existência ou não de previsão para prêmio de 

reembolso, para cada classe de ação preferencial. 

6. Campo 13 - R$/Ações: valor em reais por ação previsto no Estatuto Social 

da companhia, para os tipos de dividendo fixo e mínimo. 

 

Quadro 06.04 – Modificação Estatutária / Dividendo Obrigatório 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Para verificação das informações 

apresentadas, devem ser analisados os atos societários e o Estatuto Social da 

companhia. 

Observação: 

1. No campo 1 deve ser informada a data da assembléia que aprovou a última 

alteração do Estatuto Social. 

 



     
 
 

 
66 

Quadro 07.01 – Remuneração e Participação dos Administradores no 

Lucro 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Para verificação das informações 

apresentadas, devem ser analisados os atos societários e o Estatuto Social da 

companhia. 

 

Quadro 07.02 – Participações e Contribuições 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Para verificação das informações 

apresentadas, devem ser analisados os atos societários, o Estatuto Social e as 

Demonstrações Financeiras da companhia. 

Observações: 

1. Campos 6, 7 e 8 - Valores dos Exercícios: nesses campos devem ser 

informados os montantes distribuídos pela companhia sob forma de 

participação de debenturistas, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, bem como contribuições para fundos de assistência, previdência 

de empregados ou outros fundos e o lucro ou prejuízo líquido. 

 

Quadro 07.03 – Participação em Sociedades Controladas / Coligadas 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Nesse quadro, devem ser 

informados os dados referentes às participações da companhia em sociedades 

controladas e/ou coligadas. 

Observações: 
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1. Verificar se foram informados os dados das sociedades controladas e/ou 

coligadas onde o montante do investimento, adicionado aos créditos de 

qualquer natureza, represente montante igual ou superior a 10% do patrimônio 

líquido da companhia. Para tanto, devem ser analisadas as Demonstrações 

Financeiras ou, se for o caso, o ITR da companhia. 

 

2. Campos 10, 13 e 16 - Quantidade Ações / Quotas: verificar se foi informada 

a quantidade total de ações e/ou cotas, que compõem o capital social 

integralizado da investida, para o último, penúltimo e antepenúltimo exercícios, 

quando for o caso. As ações/cotas em tesouraria não devem ser consideradas. 

3. Quando esse quadro for preenchido, verificar se as informações foram 

complementadas no Quadro 19.01 “Dados da Controlada / Coligada”. 

 

Quadro 08 – Características da Emissão Pública ou Particular de 

Debêntures 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Esse quadro deve ser preenchido no 

caso de a companhia haver emitido debêntures com vencimento no exercício 

em curso ou nos próximos exercícios. 

Observações: 

1. Campo 2 - Número de Ordem da Emissão: número da emissão das 

debêntures (ex.: emissão única (única), 1ª. emissão (1), 2ª. emissão (2), etc.). 

2. Campo 3 - Número do Registro na CVM: número atribuído pela CVM quando 

do registro da distribuição pública das debêntures (o campo não deve ser 

preenchido caso a emissão tenha sido particular). 
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3. Campo 4 - Data de Registro na CVM: data em que a CVM concedeu o 

registro da distribuição pública das debêntures (o campo não deve ser 

preenchido caso a emissão tenha sido particular). 

4. Campo 5 - Série Emitida: subdivisão de cada uma das emissões (ex.: série 

única (UN), série A, B, C ou 1ª, 2ª série, etc.). 

5. Campo 11 - Condição de Remuneração Vigente: percentual da taxa de juros 

em vigor para um determinado período de tempo (no caso de juros variáveis 

deverá ser indicado o indexador). 

6. Campo 12 - Prêmio / Deságio: percentual e/ou índice a ser aplicado sobre o 

valor nominal corrigido, concedido ao debenturista com objetivo de adequar a 

remuneração do título às condições do mercado. 

7. Campo 13 - Valor Nominal: valor de face de cada título, em unidade de reais, 

atualizado em função do indexador estabelecido para a emissão, no último dia 

do período considerado. 

8. Campo 14 - Montante Emitido: valor total da emissão, atualizado à data do 

encerramento do exercício em questão (o montante emitido corresponde ao 

valor nominal, multiplicado pela quantidade de debêntures). 

9. Campo 21 - Última Repactuação: data da última repactuação entre a 

companhia e os debenturistas, referente à remuneração do título. 

10. Campo 22 - Próximo Evento: data do próximo evento relativo à emissão de 

debêntures. 

 

Quadro 09.01 – Breve Histórico da Empresa 

Verificar se foram apresentadas informações referentes ao histórico da 

companhia. Nesse quadro, podem ser abordados os seguintes tópicos:  
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(i) data de fundação e seu fundador;  

(ii) mudanças de denominação e objetivo social;  

(iii) início e término de programa de expansão, se relevante;  

(iv) alienação de controle, fusão, cisão ou oferta pública de compra/venda de 

ações;  

(v) falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;  

(vi) número de lojas, agências, fábricas, empregados (posição no início e no 

final do exercício social informado);  

(vii) diversificação de produtos;  

(viii) aquisição de participações, se relevante;  

(ix) desenvolvimento de novos produtos;  

(x) criação de subsidiária de natureza relevante;  

(xi) principais projetos/obras executados;  

(xii) sinistros e perdas, se relevantes; e  

(xiii) entrada de acionista estrangeiro. 

 

Quadro 09.02 – Características do Setor de Atuação 

Verificar se foram apresentadas informações referentes aos fatores que 

influenciaram o comportamento do setor de atuação da companhia. Nesse 

quadro, podem ser abordados os seguintes tópicos: 

(i) controle de preços;  
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(ii) benefícios fiscais;  

(iii) situações de monopólio ou oligopólio;  

(iv) subsídios;  

(v) significado para a empresa da entrada do Brasil no Mercosul;  

(vii) efeitos da diminuição das alíquotas do Imposto de Importação;  

(viii) restrições a importações e exportações;  

(ix) dependência do Governo;  

(x) incentivo à pesquisa/desenvolvimento tecnológico;  

(xii) nível de concorrência;  

(xiii) custos de matérias-primas e outras despesas;  

(xiv) dependência de tecnologia e mão de obra;  

(xv) utilização de concessões e franquias; e  

(xvi) legislação especial que regulamenta o setor. 

 

Quadro 09.03 – Períodos de Sazonalidade nos Negócios 

Verificar se foram apresentadas informações referentes à existência e aos 

reflexos da sazonalidade nas receitas e despesas de cada trimestre da 

companhia, bem como os percentuais de cada trimestre. 

 

 

 



     
 
 

 
71 

Quadro 10.01 – Produtos e Serviços Oferecidos 

Verificar se formam informados os dados referentes aos tipos de produtos e 

serviços oferecidos pela companhia, que respondem por mais de 10% da 

receita líquida total. 

 

Quadro 10.02 – Matérias Primas e Fornecedores 

Verificar se foram informados os dados referentes (i) às matérias primas ou 

produtos essenciais ao negócio da companhia; e (ii) aos fornecedores que 

respondem por mais de 10% das compras totais da companhia. Tratando-se de 

empresa de participação, este percentual terá como base cada empresa 

investida operacional. 

 

Quadro 10.03 – Clientes Principais 

Verificar se foram informados os dados referentes aos clientes que respondem 

por mais de 10% da receita líquida total da companhia. Tratando-se de 

empresa de participação, este percentual terá como base cada empresa 

investida operacional. 

 

Quadro 10.04 – Pedidos em Carteira 

Verificar se foram informados os dados referentes aos pedidos em carteira da 

companhia. Tratando-se de empresa de participação, este percentual terá 

como base cada empresa investida operacional. 
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Quadro 11.01 – Processo de Produção 

Verificar se foram apresentadas informações referentes ao processo de 

produção da companhia. Nesse quadro devem ser informados:  

(i) a produção anual versus a capacidade instalada nos três últimos anos;  

(ii) origem e detentores de tecnologia;  

(iii) comparação com indicadores de produtividade característicos do setor de 

atividade;  

(iv) a idade média dos equipamentos e, de forma aproximada, os percentuais já 

depreciados;  

(v) a existência de seguros de máquinas, equipamentos, produtos, etc.;  

(vi) os riscos inerentes ao processo de produção que poderão gerar 

paralisação das atividades, inclusive a época destinada à manutenção; e  

(vii) outros aspectos relevantes para o melhor entendimento do processo 

produtivo. 

 

Quadro 11.02 – Processos de Comercialização, Distribuição, Mercados e 

Exportação 

Verificar se foram informados os dados referentes à comercialização, à 

distribuição, aos mercados e à exportação. 

- Comercialização: devem ser informados os canais de venda utilizados pela 

companhia (ex.: intermediários, representantes, vendedores próprios, etc). 

- Distribuição: devem ser informados os métodos de distribuição física dos 

produtos e serviços da companhia, incluindo informações sobre o número de 
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agências, lojas, revendedores, frota, etc., e, ainda, se no processo de 

distribuição são utilizadas empresas controladas, coligadas, controladoras 

diretas ou indiretas ou de propriedade do acionista controlador. 

- Mercados: deve ser informada a localização dos mercados internos ou 

externos atendidos pela companhia e as alterações significativas (acréscimos 

ou reduções ocorridas nos três últimos anos), assim como o público alvo dos 

produtos e serviços. 

- Exportação: deve ser informada a participação das exportações no 

faturamento líquido da companhia, nos três últimos exercícios sociais. 

 

Quadro 11.03 – Posicionamento no Processo Competitivo 

Verificar se foram apresentadas informações referentes aos principais 

concorrentes em cada um dos setores onde a companhia atua e o seu 

posicionamento no processo competitivo por linha de produto ou de serviços. 

Quando se tratar de empresa de participação, devem ser apresentados os 

principais produtos e serviços de suas controladas. 

Observações: 

1. É obrigatória a apresentação da fonte de informação, podendo ser aceitos 

estudos internos da própria companhia, revistas especializadas, etc. 

2. A companhia deve explicitar a data-base e o parâmetro utilizados como 

referência (exemplo de parâmetros: capital social, volume de vendas físicas e 

financeiras, nível de imobilização, patrimônio líquido, ativo total e volume de 

depósitos). 
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Quadro 12.01 – Principais Patentes, Marcas Comerciais e Franquias 

Verificar se foram apresentadas informações referentes às marcas comerciais, 

franquias, concessões e contratos de assistência técnica utilizados pela 

companhia, bem como seus proprietários, o prazo de utilização e as situações 

que poderão gerar término de utilização. 

Observações: 

1. Caso alguma data informada esteja vencida no momento de preenchimento 

do Formulário IAN, a companhia deverá informar tal fato ao final, justificando o 

motivo e/ou esclarecendo o andamento do processo de renovação. 

 

Quadro 13.01 – Propriedades Relevantes 

Verificar se foram informados os dados referentes às propriedades mais 

relevantes da companhia. 

Observações: 

1. Itens de mesma natureza podem ser grupados, como por exemplo "lojas", no 

caso de uma empresa varejista; "agências" no caso de um banco, etc. 

2. O campo 14 “Observação” deve ser preenchido com dados adicionais, 

julgados cabíveis pela companhia, dentre eles, se for o caso, alguma data de 

locação que esteja vencida no momento do preenchimento do Formulário IAN, 

justificando o motivo e/ou esclarecendo o andamento do processo de 

renovação. 
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Quadro 14.01 – Projeções Empresariais e/ou Resultados 

A apresentação deste quadro é facultativa. Caso o mesmo seja preenchido, 

verificar se foram apresentadas as informações de qualquer tipo em que a 

companhia tenha divulgado ao público (jornalistas, acionistas, analistas, 

investidores, instituições financeiras e demais participantes do mercado) as 

projeções e/ou perspectivas relacionadas ao comportamento da companhia no 

mercado ou no setor de atuação, inclusive perspectiva de faturamento.  

Observações: 

1. Neste quadro devem ser apresentadas as projeções e as premissas para 

cada um dos montantes revelados. 

2. Quando as projeções e/ou perspectivas não contemplarem montantes 

referentes às demonstrações financeiras, somente será necessária a 

apresentação das premissas. 

 

Quadro 14.02 – Informações Recomendáveis mas não Obrigatórias 

Verificar se foram apresentadas informações referentes à estrutura de capital e 

análise gerencial da companhia. É recomendado que sejam abordados os 

seguintes tópicos: 

(i) relação entre recursos próprios e de terceiros e que tenda tanto a curto 

quanto a longo prazo; 

(ii) principais fatos que ocorreram na companhia, seus resultados e os 

principais pontos sujeitos a mudanças; e 

(iii) fatos e contingências conhecidos pela administração e que levam a que as 

demonstrações contábeis da empresa não sejam um indicador suficiente de 

seus potenciais resultados futuros. 
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Quadro 14.03 – Outras Informações Consideradas Importantes para um 

Melhor Entendimento da Companhia 

Verificar se foram apresentados informações e esclarecimentos importantes 

para um melhor conhecimento da companhia por parte do público investidor. 

Nesse quadro, dentre outras informações julgadas convenientes pela 

companhia, devem ser informados:  

(i) a estrutura de funcionários da companhia;  

(ii) fatos e contingências que poderão fazer com que o comportamento passado 

da companhia não seja indicativo do seu desempenho no futuro;  

(iii) se a companhia tem por política distribuir dividendo em percentual superior 

ao dividendo mínimo estatutário e/ou a periodicidade de sua distribuição; e 

(iv) se a companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (em caso 

positivo, devem ser apresentadas informações referentes à aprovação do 

plano, às ações objeto do plano, e à sua disponibilidade no sistema “IPE”). 

 

Quadro 14.04 – Fase Pré-Operacional 

Verificar se foram informados os valores e percentuais relativos aos recursos 

utilizados na fase de estruturação inicial da companhia. 

Observações: 

1. As informações sobre os projetos de expansão, planejados e a serem 

concretizados pela companhia, devem ser apresentadas no quadro 14.05 

“Projetos de Investimento”. 
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Quadro 14.05 – Projetos de Investimento 

Verificar se foram apresentadas informações relativas aos projetos e recursos 

programados para desenvolvimento da companhia. Nesse quadro, devem ser 

informados: 

(i) de forma resumida, os projetos relevantes em desenvolvimento ou a serem 

desenvolvidos, indicando os motivos que nortearam a decisão de desenvolvê-

los; 

(ii) o montante de recursos a ser alocado no projeto e a forma com a qual a 

empresa espera obter esses recursos; 

(iii) as etapas concluídas e seus percentuais em relação ao cronograma físico, 

tomando por data base o término do último exercício social, se o projeto está 

evoluindo, ou não, dentro do prazo e, se for o caso, descrever os reflexos da 

defasagem; 

(iv) as origens e volumes dos recursos aplicados e seus percentuais em 

relação ao cronograma financeiro. 

 

Quadro 15.01 – Problemas Ambientais 

Este quadro deve ser preenchido no caso de a atividade da companhia gerar 

problemas ambientais. Caso o quadro seja apresentado, verificar se foram 

prestadas informações relativas às medidas adotadas pela companhia para 

solucionar tais problemas. Ainda neste campo, a companhia deve informar (i) 

se já foi multada por desrespeito às leis ou regulamentos em vigor no país 

sobre meio ambiente; e (ii) se teve suas atividades paralisadas no exercício 

social, explicitando, ainda, o número de dias em que se manteve paralisada. 
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Quadro 16.01 – Ações Judiciais 

Verificar se todos os campos foram preenchidos, bem como, quando possível, 

se os dados apresentados estão corretos. Neste quadro, devem ser 

informadas, de forma agrupada, as ações judiciais que estejam sendo movidas 

contra a companhia ou qualquer de suas controladas ou coligadas, cujo 

montante total seja superior a 5% do seu patrimônio líquido ou lucro líquido, na 

data do encerramento do último exercício social. 

 

Quadro 17.01 – Operações com Empresas Relacionadas 

Verificar se foram apresentadas informações relativas às operações realizadas 

com empresa controladora, controlada, coligada, ou ligada ao acionista 

controlador. Devem ser abordados, exemplificativamente, os seguintes pontos: 

(i) contratos de mútuo;  

(ii) compra e venda de matérias primas;  

(iii) produtos elaborados e produtos acabados;  

(iv) empréstimos a membros do Conselho de Administração e Diretoria;  

(v) utilização de instalações, centro de processamento de dados, gráfica e 

veículos;  

(vi) utilização de marcas comerciais, patentes e franquias;  

(vii) cessão de tecnologia;  

(viii) cessão de funcionários;  

(ix) concessão de avais, fianças ou quaisquer outras garantias; e  

(x) pagamento das obrigações daquelas companhias para com terceiros. 
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Observações: 

1. Verificar se foram descritas as condições (montante, prazo de vencimento, 

taxas, garantias) em que são realizados negócios entre a companhia e sua 

controladora, direta ou indireta, suas controladas ou coligadas, e ainda, 

empresas pertencentes ou em que participem os acionistas controladores. Para 

tanto, devem ser analisadas as Demonstrações Financeiras ou, se for o caso, o 

ITR da companhia. 

 

Quadro 18.01 – Estatuto Social 

Verificar se foi apresentado o Estatuto Social da companhia, atualizado e 

consolidado, com a indicação da data de realização das assembléias gerais 

que o modificaram no último exercício social. 

 

Quadro 19.01 – Dados da Controlada / Coligada 

Neste quadro devem ser prestadas as seguintes informações, relacionadas às 

empresas controladas e coligadas: 

 

(i) Posicionamento no Processo Competitivo:  

Verificar se foram apresentadas informações referentes aos principais 

concorrentes em cada um dos setores onde a controlada/coligada atua e o seu 

posicionamento no processo competitivo por linha de produto ou de serviços. 

Quando se tratar de empresa de participação, devem ser apresentados os 

principais produtos e serviços de suas investidas operacionais. 
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Observações: 

1. É obrigatória a apresentação da fonte de informação, podendo ser aceitos 

estudos internos da própria companhia, revistas especializadas, etc. 

2. A controlada/coligada deve explicitar a data-base e o parâmetro utilizados 

como referência (exemplo de parâmetros: Capital Social, volume de vendas 

físicas e financeiras, nível de imobilização, patrimônio líquido, ativo total e 

volume de depósitos). 

 

(ii) Pedidos em Carteira 

Verificar se foram informados os dados referentes aos pedidos em carteira da 

controlada/coligada. 

 

(iii) Matérias Primas e Fornecedores 

Verificar se formam informados os dados referentes (i) às matérias primas ou 

produtos essenciais ao negócio da controlada/coligada; e (ii) aos fornecedores 

que respondem por mais de 10% das compras totais da controlada/coligada. 

 

(iv) Clientes Principais por Produtos e/ou Serviços 

Verificar se foram informados os dados referentes aos clientes que respondem 

por mais de 10% da receita líquida total da controlada/coligada.  
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(v) Operações com Empresas Relacionadas 

Verificar se foram apresentadas informações relativas às operações realizadas 

com empresa controladora, controlada, coligada, ou ligada ao acionista 

controlador. Devem ser abordados, exemplificativamente, os seguintes pontos: 

(a) contratos de mútuo;  

(b) compra e venda de matérias primas;  

(c) produtos elaborados e produtos acabados;  

(d) empréstimos a membros do Conselho de Administração e Diretoria;  

(e) utilização de instalações, centro de processamento de dados, gráfica e 

veículos;  

(f) utilização de marcas comerciais, patentes e franquias;  

(g) cessão de tecnologia;  

(h) cessão de funcionários;  

(i) concessão de avais, fianças ou quaisquer outras garantias; e  

(j) pagamento das obrigações daquelas companhias para com terceiros. 

Observações: 

1. Verificar se foram descritas as condições (montante, prazo de vencimento, 

taxas, garantias) em que são realizados negócios entre a controlada/coligada e 

sua controladora, direta ou indireta, suas controladas ou coligadas, e ainda, 

empresas pertencentes ou em que participem os acionistas controladores. 
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(vi) Balanço Patrimonial 

Verificar se foram informados os valores do Balanço Patrimonial, relativos aos 

três últimos exercícios sociais. Este quadro não precisará ser apresentado 

quando as demonstrações contábeis da controlada tenham sido incluídas nas 

demonstrações financeiras consolidadas da companhia. 

 

(vii) Demonstração do Resultado 

Verificar se foram informados os valores da Demonstração do Resultado, 

relativos aos três últimos exercícios sociais. Este quadro não precisará ser 

apresentado quando as demonstrações contábeis da controlada tenham sido 

incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas da companhia. 

 

(viii) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Verificar se foram informados os valores da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, relativos aos três últimos exercícios sociais. Este quadro 

não precisará ser apresentado quando as demonstrações contábeis da 

controlada tenham sido incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

da companhia. 

 

(ix) Características do Setor de Atuação 

Verificar se foram apresentadas informações referentes aos fatores que 

influenciaram o comportamento do setor de atuação da controlada/coligada. 

Nesse quadro, podem ser abordados os seguintes tópicos: 

(a) controle de preços;  
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(b) benefícios fiscais;  

(c) situações de monopólio ou oligopólio;  

(d) subsídios;  

(e) significado para a empresa da entrada do Brasil no Mercosul;  

(f) efeitos da diminuição das alíquotas do Imposto de Importação;  

(g) restrições a importações e exportações;  

(h) dependência do Governo;  

(i) incentivo à pesquisa/desenvolvimento tecnológico;  

(j) nível de concorrência;  

(k) custos de matérias-primas e outras despesas;  

(l) dependência de tecnologia e mão de obra;  

(m) utilização de concessões e franquias; e  

(n) legislação especial que regulamenta o setor. 

 

(x) Relatório de Desempenho 

Verificar se foram apresentadas as razões que nortearam a evolução/involução 

das receitas, custos, despesas, lucratividade, principais fatos administrativos e 

outros aspectos relevantes ocorridos no último exercício social. Devem ser 

observados os aspectos contemplados no item 2 (Relatório da Administração) 

do Parecer de Orientação CVM n° 15, de 28 de dezembro de 1987. 
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Observações: 

1. Caso a controlada ou coligada sejam empresas de participações, apresentar, 

após a apresentação dos seus dados, os dados das suas investidas, até o nível 

das empresas operacionais. 

2. Caso a controlada ou coligada sejam companhias abertas, não há 

necessidade de preenchimento do referido quadro, pois as informações nele 

requeridas constam do Formulário IAN dessas companhias. 

 

Quadro 20.01 – Informações sobre Governança Corporativa 

Verificar se foram apresentadas informações relacionadas às práticas de 

governança corporativa adotadas pela companhia. 
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MANUAL DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

1 DOCUMENTOS 

Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

(i) Relatório da Administração (RA); 

(ii) Parecer dos Auditores Independentes (PAI); 

(iii) Demonstrações Financeiras - DFs (BP, DRE, DOAR e ainda, quando da 

elaboração de DFs de acordo com a Lei 11.638/07 apresentar DMUT, DFC e 

DVA) e as Notas Explicativas que as integram; 

Os mesmos deverão se referir aos três últimos exercícios sociais, devendo 

ainda ser indicados os jornais e as datas em que foram publicados. (Conforme 

instrução CVM nº 202 Art. 7º Inciso V). 

Utilizar como material de suporte a Deliberação da CVM nº 488/2005, que trata 

da apresentação de demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e 

requisitos mínimos de seu conteúdo.  

Quando da análise de documentos relativos ao registro de Instituições 

Financeiras, deverá ser observado o Plano Contábil das Instituições 

Financeiras (COSIF), que apresenta os critérios e procedimentos contábeis a 

serem observados pelas mesmas, bem como a estrutura de contas e modelos 

de documentos que devem ser utilizados. 
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1.1 Relatório de Administração (RA) 

 

1.1.1 O RA não faz parte das demonstrações financeiras propriamente ditas, 

mas a Lei 6.404/76 (“LSA”) exige a apresentação do mesmo juntamente com 

as demonstrações financeiras do encerramento do exercício social, devendo 

conter informações sobre: 

(a) Aquisição de debêntures de sua própria emissão (art. 55, § 2º); 

(b) Política de reinvestimentos de lucros e distribuição de dividendos 

constantes de acordo de acionistas (art. 118, § 5º); 

(c) Negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício 

(art. 133, inciso I); 

(d) Relação dos investimentos em sociedades coligadas e/ou controladas 

evidenciando as modificações ocorridas durante os exercícios (art. 243). 

Na verificação do conteúdo do RA deverão ser observados, ainda, os demais 

dispostos do Parecer de Orientação CVM nº 15/87 e da Lei nº 6.404/76. O RA 

deverá ter data de constituição e estar assinado. 

 

1.1.2 Deve constar no RA, conforme determinado na Instrução CVM 381/03, 

art. 2º, informações relacionadas à prestação, pelo Auditor Independente ou 

por Partes Relacionadas com o Auditor Independente, de qualquer serviço que 

não seja de auditoria externa. 

Mesmo na hipótese dos auditores independentes não terem prestado outros 

serviços além da auditoria externa, a companhia deve divulgar tal informação 

no RA. 
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De acordo com a Instrução, as companhias deverão divulgar no Relatório dos 

Administradores as seguintes informações sobre esses outros serviços: 

• a data da contratação, o prazo de duração, se superior a um ano, e a 

indicação da natureza de cada serviço prestado;  

• o valor total dos honorários contratados e o seu percentual em relação 

aos honorários relativos aos de serviços de auditoria externa;  

• a política ou procedimentos adotados pela companhia para evitar a 

existência de conflito de interesse, perda de independência ou 

objetividade de seus auditores independentes.  

• resumo das razões de que, em seu entendimento, a prestação de outros 

serviços não afeta a independência e a objetividade necessárias ao 

desempenho dos serviços de auditoria externa.  

Em caso de alteração, no exercício, em virtude de nova contratação, 

cancelamento ou modificação dos contratos, essas informações deverão ser 

atualizadas nas Informações Trimestrais – ITR's. 

A entidade auditada poderá deixar de divulgar o valor total dos honorários 

contratados e o seu percentual em relação aos honorários dos serviços de 

auditoria externa, caso a remuneração paga pelos outros serviços não seja 

relevante (inferior a 5% da remuneração pelos serviços de auditoria externa), 

todavia, em todos os casos, deverá ser divulgada a informação se os auditores 

independentes prestaram ou não outros serviços, além dos serviços de 

auditoria externa, à entidade auditada. 

Ressalta-se ainda que, quando o auditor independente prestar outro serviço, 

que não o de auditoria externa, deverá declarar à entidade auditada as razões 

pelas quais, em seu entendimento, a prestação desse outro serviço, não afeta 

a sua independência e objetividade. Um resumo dessa declaração também 

deverá ser divulgada pela entidade auditada nos seus relatórios anuais. 
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1.2 Parecer dos Auditores Independentes (PAI) 

 

1.2.1  Verificar a existência de ressalvas e/ou parágrafo de ênfase.  

 

1.2.2 Verificar se a empresa de auditoria e o responsável técnico são 

cadastrados na CVM, para tanto se faz necessário consultar o Sistema da CVM 

que contém a relação das empresas de auditoria e dos técnicos contábeis 

cadastrados na Autarquia. 

 

1.3 Demonstrações Financeiras (DFs) 

 

1.3.1  Verificar no Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrações de Resultados 

do Exercício (DRE) a variação dos saldos de contas entre dois exercícios e a 

correta classificação nos grupos de contas. 

 

1.3.2  Verificar no BP e DRE, o atendimento ao art. 176, § 2º da Lei 6.404/76, 

que dispõe que nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser 

agrupadas e os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a 

sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo 

de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas, como 

"diversas contas" ou "contas-correntes".  

 

1.3.3  Verificar a contabilização, se houver, dos Juros Sobre Capital Próprio, 

calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro 
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rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, conforme o Art. 9º da Lei nº 

9.249/95 e Deliberação CVM nº 207/96. 

Conforme item 26.6.7 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07, em nota 

explicativa às demonstrações contábeis e às informações trimestrais (ITR's) 

deverão ser informados os critérios utilizados para determinação desses juros, 

as políticas adotadas para sua distribuição, o montante do imposto de renda 

incidente e, quando aplicável, os seus efeitos sobre os dividendos obrigatórios. 

 

Obs.: Demonstrações Financeiras Especialmente Elaboradas 

As Demonstrações Financeiras especialmente elaboradas para atendimento do 

disposto no §2º do art. 45 e no § 1º do art. 204 da LSA deverão ser elaboradas 

de acordo com a Lei nº 11.638/07. 

Ademais, será necessário verificar se foi divulgado de forma suficiente, na nota 

explicativa, o impacto da referida Lei nas demonstrações financeiras da 

companhia. 

 

1.3.4 DMUT – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 

Verificar anexo I 

 

1.3.5 DFC – Demonstração de Fluxos de Caixa – Verificar anexo II 

 

1.3.6 DVA – Demonstração do Valor Adicionado – Verificar anexo III 
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2 DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

 

2.1 É obrigatória a destinação integral de todo o resultado da 

companhia (Art. 5º da ICVM 469/08)  

Em caso de companhias que optarem pela aplicação imediata da Lei 

11.638/07 verificar o anexo I. 

Em caso de não distribuição do resultado deverá ser justificados o motivo pelo 

qual não ocorreu. Essa não-distribuição deve ser suportada em orçamento de 

capital que justifique a retenção do lucro na empresa, pois, a princípio, todo o 

resultado apurado no exercício deve ser passível da distribuição, a não ser que 

existam fortes razões para não fazê-la. Nesse caso, as razões para a retenção 

do lucro devem ser suficientes para justificar a não-distribuição, e devem ser 

devidamente evidenciadas em nota explicativa, bem como deverá ser 

solicitado, para verificação, o referido orçamento de capital. 

Quando da análise das demonstrações contábeis, verificar se a destinação do 

resultado do exercício constante da DMUT e Nota Explicativa está de acordo 

com a LSA e com o Estatuto Social da companhia. 

Ressalta-se que deverão ser observados os arts. 198 e 199 da LSA, que 

tratam, respectivamente, do limite da constituição de reservas e retenção de 

lucros e do limite do saldo das reservas de lucro. 

 

2.2 Constituição de Reservas - Legal e Estatuária (Arts. 193 e 194 da Lei 

nº 6.404/76) 

É necessário verificar se as Reservas Legal e Estatuária foram constituídas de 

acordo com os dispostos, respectivamente nos arts. 193 e 194 da LSA. 
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De acordo com o art. 198 da LSA, a destinação dos lucros para constituição da 

reserva de que trata o art. 194 não poderá ser aprovada, em cada exercício, 

em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. 

 

2.3 Constituição de reservas – Contingências e de Retenção de Lucros 

– Arts. 195 e 196 da Lei nº 6.404/76, Item 26.6.11 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07 

Para verificação da constituição das reservas para contingências e da retenção 

de lucros, observar o disposto nos arts. 195 e 196 da Lei nº 6.404/76. 

A retenção de lucros, definida no art. 196 da Lei nº 6.404/76, poderá 

apresentar-se com diversas denominações, tais como: reserva para expansão, 

para reinvestimento etc., podendo estar ainda compreendida na conta de 

Lucros Acumulados. Em qualquer circunstância, sua constituição, manutenção 

e fundamento legal deverão ser divulgados em nota explicativa, bem como as 

principais linhas do orçamento de capital que suporta a retenção. Devem ser 

explicitadas as justificativas e as linhas principais do respectivo orçamento de 

capital.  

Lucros não destinados, mesmo que mantidos em lucros acumulados, 

caracterizam-se como retenção indevida de lucros. 

(Lei nº 6.404/76, Art. 196 e Nota Explicativa à Instrução CVM nº 59/86) 

 

2.4 Reserva de Lucros a Realizar (Art. 197 da Lei nº 6.404/76 e item 

26.6.10 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Verificar a constituição de Reserva e/ou a realização de Reserva de Lucros a 

Realizar constituída em exercícios anteriores, bem como examinar a DOAR, 



     
 
 

 
93 

verificando as contas de dividendos recebidos e depreciação. Exigir nota 

explicativa, se houver. 

Conforme item 26.6.10 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07, deverá ser 

demonstrado o cálculo da reserva evidenciando o montante e a natureza dos 

valores constituídos, o montante realizado, os parâmetros utilizados e o efeito 

futuro nos dividendos. 

É necessário observar os limites para constituição de reservas e retenção de 

lucros estabelecidos nos arts. 198 e 199 da LSA. 

 

2.5 Reserva de Reavaliação (Art. 4º da Instrução CVM nº 469/08 e Nota 

Explicativa à ICVM nº 469/08) 

A Lei nº 11.638/2007 eliminou a possibilidade de reavaliação espontânea de 

bens e, conseqüentemente, da figura de Reserva de Reavaliação. Assim, os 

saldos existente nas reservas de reavaliação constituída antes da vigência da 

Lei nº 11.638, inclusive as reavaliações reflexas de controladas e coligadas, 

poderão ser mantidas até sua efetiva realização ou estornadas até o final do 

exercício social em que a Lei entrar em vigor. No entanto, como essa decisão 

pode ter efeitos relevantes sobre os resultados futuros, as Companhias abertas 

deverão divulgar, até a apresentação da 2º ITR do exercício iniciado em 2008, 

sua decisão de manter ou estornar os saldos existentes na Reservas de 

Reavaliação.  

As companhias abertas que optarem pelo estorno deverá realizá-lo até o final 

do primeiro exercício social iniciado a partir de 01 de janeiro de 2008. 

No caso de estorno, os efeitos da reversão da reserva de reavaliação e dos 

ajustes nas respectivas obrigações fiscais diferidas deverão retroagir ao início 

do exercício social, devendo esses efeitos ser objeto de divulgação em nota 

explicativa. 
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No caso de manutenção dos saldos da reserva de reavaliação, deverão ser 

observados os dispostos no art. 4º, §4º, itens I e II, da ICVM nº 469/08. 

Destaca-se que as companhias abertas deverão utilizar a mesma alternativa 

para as reavaliações próprias e reflexas e determinar às suas controladas e 

recomendar às suas coligadas a adoção da mesma alternativa. Nos casos em 

que as coligadas adotarem alternativa diferente daquela recomendada pela 

companhia aberta, a investidora deve ajustar as demonstrações financeiras da 

investida com vistas a manter essa uniformidade de procedimentos (ICVM nº 

469/08, art. 4º, § 5º). 

 

2.6 Cálculo dos Dividendos das Ações Ordinárias e Preferenciais (Item 

26.6.5 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Deve ser apresentada demonstração do cálculo do dividendo proposto pela 

administração da companhia. Para tanto, ver disposições estatuárias e nota 

explicativa anexa às DFs. 

De acordo com o item 26.6.5 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07 o 

montante do dividendo por ação do capital social, dividido por espécie e classe 

das ações, deverá ser indicado na Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido ou em Nota Explicativa, observando-se as diferentes vantagens e a 

existência de ações em tesouraria (LSA, art. 186 e ICVM nº 59/86). 

O dividendo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 

administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível 

com a situação financeira da companhia.  
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2.7 Provisão de IR e/ou Contribuição Social (Deliberação CVM nº 273/98 

e Item 8.4 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Caso tenha sido apresentado lucro líquido no exercício, deve haver provisão de 

IR e/ou Contribuição Social, salvo a existência de nota explicativa justificando 

sua não provisão. 

 

2.8 Critérios de Compensação 

Em caso de prejuízo, observar os critérios de compensação utilizados. 

 

2.9 Saldos das Reservas de Capital (Arts. 195A e 200 da Lei nº 6.404/76, 

Art. 3º da Instrução CVM nº 469/08 e Nota Explicativa à ICVM nº 469) 

Em caso de companhias que optarem pela aplicação imediata da Lei 

11.638/07 verificar o anexo IV. 

 

3  NOTAS EXPLICATIVAS (Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/Nº 001/2007) 

 

3.1   Informações Trimestrais – ITR de 2008 (Art. 1º, Parágrafo Único da 

Instrução CVM nº 469/08) 

As companhias abertas deverão divulgar uma descrição das alterações que 

possam ter impacto sobre suas demonstrações financeiras de encerramento do 

exercício, bem como uma estimativa dos seus possíveis efeitos no patrimônio 

liquido e no resultado do período os esclarecimentos das razões que impedem 

a apresentação dessa estimativa. 
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As companhias abertas que exercerem a faculdade de implementar já nas ITRs 

de 2008, todas as alterações da Lei 11.638/07 deverão divulgar, em nota 

explicativa às ITRs de 2008, uma descrição dos efeitos no resultado e no 

patrimônio líquido decorrentes da adoção das disposições da Lei nº 11.638/07, 

a fim de permitir que os usuários cheguem a informações de lucro líquido e 

patrimônio líquido “pro-forma” passíveis de comparação com congêneres do 

setor que não optarem por tal faculdade. 

 

3.2 Procedimentos Contábeis (Art. 176 da Lei nº 6.404/76) 

De acordo com o art. 176, § 5º da LSA, verificar se estão indicados nas notas 

explicativas:  

a) Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 

especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, 

de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para 

atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;  

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (Art. 247, § 

único);  

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações 

(artigo 182, § 3º);  

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas 

a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a 

longo prazo;  

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  
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h) os ajustes de exercícios anteriores (artigo 186, § 1º);  

i) os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, 

ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 

futuros da companhia. 

 

3.3 Procedimentos de Consolidação (Instrução CVM nº 247/96 e Item 

20.4.4 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

 

De acordo com o art. 21 da ICVM nº 247/96, as demonstrações contábeis 

consolidadas devem ser elaboradas, ao fim de cada exercício social, por: 

(i) Companhia aberta que possuir investimento em sociedades controladas, 

incluindo as sociedades controladas em conjunto; e 

(ii) sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia 

aberta.  

 

As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis 

consolidadas devem conter informações precisas das controladas, indicando: 

I - critérios adotados na consolidação e as razões pelas quais foi realizada a 

exclusão de determinada controlada; 

II - eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício social que 

tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros consolidados; 

III - efeitos, nos elementos do patrimônio e resultado consolidados, da 

aquisição ou venda de sociedade controlada, no transcorrer do exercício social, 
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assim como da inserção de controlada no processo de consolidação, para fins 

de comparabilidade das demonstrações contábeis; e 

IV - eventos que ocasionaram diferença entre os montantes do patrimônio 

líquido e lucro líquido ou prejuízo da investidora, em confronto com os 

correspondentes montantes do patrimônio líquido e do lucro líquido ou prejuízo 

consolidados. 

Em nota explicativa às demonstrações contábeis consolidadas deverão ser 

divulgados, ainda, o montante dos principais grupos do ativo, passivo e 

resultado das sociedades controladas em conjunto, bem como o percentual de 

participação em cada uma delas. 

A companhia aberta filiada de grupo de sociedade deve indicar, em nota às 

suas demonstrações contábeis publicadas, o órgão e a data em que foram 

publicadas as últimas demonstrações contábeis consolidadas da sociedade de 

comando de grupo de sociedades a que estiver filiada. 

Nas demonstrações consolidadas, que incluam transações entre partes 

relacionadas, devem ser evidenciadas as informações e os valores referentes 

às transações não eliminadas na consolidação. 

 

3.3.1 Divulgação em nota explicativa das entidades de propósito 

específico – EPEs (Instrução CVM nº 408/04 e Item 20.4.4 do Ofício- 

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A CVM emitiu a Instrução nº 408/04, onde estabelece que as companhias 

abertas deverão incluir, além das sociedades controladas ou em conjunto, as 

Entidades de Propósito Específico - EPE, quando a essência de sua relação 

com a companhia aberta indicar que as atividades dessas entidades são 

controladas direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, pela 

companhia aberta. 
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De acordo com o Parágrafo único, art. 1º da ICVM 408/04, considera-se que 

existem indicadores de controle das atividades de uma EPE quando tais 

atividades forem conduzidas em nome da companhia aberta ou 

substancialmente em função das suas necessidades operacionais específicas, 

desde que, alternativamente, direta ou indiretamente: 

 

I – a companhia aberta tenha o poder de decisão ou os direitos suficientes à 

obtenção da maioria dos benefícios das atividades da EPE, podendo, em 

conseqüência, estar exposta aos riscos decorrentes dessas atividades; ou  

II – a companhia aberta esteja exposta à maioria dos riscos relacionados à 

propriedade da EPE ou de seus ativos. 

 

Em seu art. 3º a ICVM nº 408/04 dispõe que além das informações requeridas 

nos arts. 20 e 31 da ICVM nº 247/96, no que for aplicável, deverão ser 

divulgadas em Notas Explicativas as seguintes informações: 

I – a natureza, propósito e atividades da EPE;  

II - a natureza do seu envolvimento com a EPE; 

III - o tipo de exposição a perdas decorrentes desse envolvimento com a EPE; 

e 

IV – o tipo e o valor dos ativos consolidados que tenham sido dados em 

garantia das obrigações da EPE. 

O art. 4º prediz que a companhia aberta que tenha direitos suficientes à 

obtenção de benefícios relevantes das atividades da EPE, ou que esteja 

exposta a riscos também relevantes, relacionados às atividades da EPE ou de 

seus ativos, sem, contudo, enquadrar-se no disposto no art. 1o, deverá 

divulgar, em nota explicativa, as seguintes informações: 
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I – a natureza, o propósito e as atividades da EPE;  

II – a natureza do seu envolvimento com a EPE;  

III – o tipo de exposição a perdas decorrentes desse envolvimento com a EPE;  

IV – a identificação do beneficiário principal ou grupo de beneficiários principais 

das atividades da EPE; e 

V – as informações requeridas no art. 20 da Instrução CVM no 247, de 1996, 

no que couber.  

 

3.4 Investimentos em outras sociedades – Equivalência Patrimonial 

(Instrução CVM 247/96 e Item 20.4.3 do Ofício 

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Em caso de companhias que optarem pela aplicação imediata da Lei 

11.638/07 verificar o anexo V. 

O investimento permanente de companhia aberta em coligadas, suas 

equiparadas e em controladas, localizadas no país e no exterior, deve ser 

avaliado pelo método da equivalência patrimonial. 

 

De acordo com o Art. 4º, da ICVM 247/96, considera-se relevante o 

investimento: 

I - quando o valor contábil do investimento em cada coligada for igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da investidora; ou 

II - quando o valor contábil dos investimentos em controladas e coligadas, 

considerados em seu conjunto, for igual ou superior a 15% (quinze por cento) 

do patrimônio líquido da investidora. 
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As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis devem 

conter informações precisas das coligadas e das controladas, indicando, no 

mínimo: 

I - denominação da coligada e controlada, o número, espécie e classe de ações 

ou de cotas de capital possuídas pela investidora, o percentual de participação 

no capital social e no capital votante e o preço de negociação em bolsa de 

valores, se houver; 

II - patrimônio líquido, lucro líquido ou prejuízo do exercício, assim como o 

montante dos dividendos propostos ou pagos, relativos ao mesmo período; 

III - créditos e obrigações entre a investidora e as coligadas e controladas 

especificando prazos, encargos financeiros e garantias; 

IV - avais, garantias, fianças, hipotecas ou penhor concedidos em favor de 

coligadas ou controladas; 

V - receitas e despesas em operações entre a investidora e as coligadas e 

controladas; 

VI - montante individualizado do ajuste, no resultado e patrimônio líquido, 

decorrente da avaliação do valor contábil do investimento pelo método da 

equivalência patrimonial, bem como o saldo contábil de cada investimento no 

final do período; 

VII - memória de cálculo do montante individualizado do ajuste, quando este 

não decorrer somente da aplicação do percentual de participação no capital 

social sobre os resultados da investida, se relevante; 

VIII - base e fundamento adotados para constituição e amortização do ágio ou 

deságio e montantes não amortizados, bem como critérios, taxa de desconto e 

prazos utilizados na projeção de resultados; 
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IX - condições estabelecidas em acordo de acionistas com respeito à influência 

na administração e distribuição de lucros, evidenciando os números relativos 

aos casos em que a proporção do poder de voto for diferente da proporção de 

participação no capital social votante, direta ou indiretamente; 

X - participações recíprocas existentes; e 

XI - efeitos no ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado decorrentes de 

investimentos descontinuados. 

 

3.5 Ágio/Deságio (Instrução CVM nº 349/01, Instrução CVM nº 247/96 e 

Item 20.4.1 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

As notas explicativas devem conter informações precisas indicando a base e o 

fundamento adotados para constituição e amortização do ágio ou deságio e 

montantes não amortizados, bem como critérios, taxa de desconto e prazos 

utilizados na projeção de resultados. O ágio não justificado, ou seja, que não 

possua fundamento econômico, deve ser reconhecido imediatamente como 

perda, no resultado do exercício, esclarecendo-se em nota explicativa as 

razões da sua existência. 

OBS: Nas operações de reestruturações societárias, quando a transação 

ocorrer entre partes independentes e vinculadas à efetiva transferência de 

controle, os ativos e passivos da sociedade a ser incorporada ou decorrente de 

fusão ou cisão serão contabilizados pelo seu valor de mercado. Não estão 

abrangidas, portanto, as reorganizações societárias feitas dentro de um mesmo 

grupo econômico. 

Tendo em vista que ainda não há regulamentação específica sobre a aplicação 

do procedimento previsto na Lei nº 11.638/07, o § único, art. 9º da Instrução 

CVM nº 469/08, prevê a possibilidade de que essas operações realizadas no 

decorrer de 2008 sejam temporariamente contabilizadas pelo seu valor 
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contábil, devendo ser ajustadas ao valor de mercado até o encerramento do 

exercício social em curso, quando então, a CVM já terá editado norma 

específica que estabelecerá os procedimentos a serem adotados. 

 

3.5.1 Ágio/Deságio originário de investimentos avaliados por 

equivalência patrimonial (Item 20.1.6 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

As notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis devem 

conter informações precisas sobre as coligadas e as controladas. Devem ser 

claramente identificadas e divulgadas a base e o fundamento adotados para 

constituição e amortização do ágio ou deságio e os montantes não 

amortizados, bem como critérios, taxa de desconto e prazos utilizados na 

projeção de resultados. 

O reconhecimento contábil do ágio (e a sua manutenção) está associado ao 

seu fundamento econômico, não sendo aceitas divulgações que contemplem 

definições evasivas ou genéricas. A Instrução CVM nº 247/96, artigo 14, § 2º, 

alínea "a", recomenda o reconhecimento imediato da perda da substância 

econômica, atestada pela revisão obrigatória periódica (no mínimo uma vez por 

ano) das projeções de resultados futuros. Igual procedimento deve ser adotado 

para o ágio cujo fundamento econômico não seja justificado (§ 5º). 

 

3.5.2 “Ágio” gerado em operações internas (Item 20.1.7 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação 

societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação 

de ações) resultam na geração artificial de “ágio”. 
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Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas inicia-se com a 

avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato 

contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo 

como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas 

operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação. 

Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a 

valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. 

Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo 

de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. 

Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à 

legislação aplicável, do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em 

transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes 

independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros 

interesses que não a essência da transação. 

 

3.6 Aumento do valor de elementos do ativo resultante de novas 

avaliações (Instrução CVM nº 197/93, Deliberações CVM nºs 183/95 e 

288/98 e Item 11.3.1 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Em notas explicativas deverão ser divulgadas as informações sobre a 

reavaliação efetuada pela empresa, destacando: 

a) as bases da reavaliação e os avaliadores (no 1º ano da reavaliação); 

b) o histórico e a data de reavaliação; 

c) o sumário das contas objeto da reavaliação e respectivos valores; 

d) o efeito no resultado do exercício, oriundo das depreciações, amortizações 

ou exaustões sobre a reavaliação, e baixas posteriores; 
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e) o tratamento quanto a dividendos e participações; 

f) tratamento e valores envolvidos quanto a impostos e contribuições e 

correção monetária especial eventualmente contida na reserva de reavaliação. 

g) no caso de reavaliação parcial, quais os itens e contas que foram 

reavaliados e quais os não reavaliados, com indicação do valor líquido contábil 

anterior da nova avaliação e da reavaliação registrada por conta ou natureza. 

 

3.7 Contas a Receber (Item 2 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 

01/2007) 

 

3.7.1. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Parecer de 

Orientação CVM nº 21/90 e Item 2.2 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A companhia deverá divulgar em nota explicativa os critérios adotados para a 

constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa, informando 

ainda qualquer alteração de critério, ou na forma de sua aplicação, ocorrida no 

exercício, determinando a inclusão do “aging list” com os créditos em atraso em 

até 60, 90, 180 e 360 dias. 

 

3.8 Natureza das Contas que compõem o Diferido – Se maior que 10% 

do Ativo Total (Parecer de Orientação nº 18/90 e Item 24.4 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07)   

Nas Notas Explicativas devem ser divulgados a sua composição e os critérios 

para amortização. As empresas beneficiárias de incentivos fiscais devem 
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fornecer informações mais detalhadas, especificando a situação em que se 

encontram os projetos incentivados. 

 

3.9 Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias 

prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou 

contingentes (Nota Explicativa à Instrução CVM nº 59/86 e Item 

18.4.3 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Devem ser divulgados os ônus reais sobre elementos do ativo, as garantias 

prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais/contingentes. Os 

fatos contingentes que gerarem, por suas peculiaridades, reservas ou 

provisões para contingências e, mesmo aqueles cuja probabilidade for difícil de 

calcular ou cujo valor não for mensurável, deverão ser evidenciados em nota 

explicativa, sendo ainda mencionadas, neste último caso, as razões da 

impossibilidade dessa mensuração. 

 

3.10 Empréstimos e Financiamentos - Item 8.5 do Parecer de Orientação 

CVM nº 04/79   

Verificar a conta de Empréstimos e Financiamentos, exigindo nota explicativa, 

de modo a evidenciar a moeda em que as obrigações foram contraídas, se 

estão sujeitas à correção monetária, assim como juros, prazos, garantias, 

informações acerca dos seus fatores de atualização (principal e juros), 

periodicidade (do principal e juros como das taxas Libor, TJLP entre outras 

utilizadas pelo mercado) e a taxa média ponderada e outras informações 

julgadas de interesse. Deve também ser mencionado na nota o valor das 

parcelas do empréstimo contratado ainda não liberadas e, portanto, não 

contabilizadas, bem como os valores pagáveis em cada ano.  
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3.11 Debêntures (Item 18.4.1 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Deverão ser divulgados os termos das debêntures, inclusive indicando a 

existência de cláusula de opção de repactuação e os períodos em que devem 

ocorrer as repactuações. Quando a companhia adquirir debêntures de sua 

própria emissão, deverá divulgar esse fato e o seu valor em nota explicativa. 

 

3.12 Despesas com Emissões de Debêntures e Ações 

As despesas que as companhias têm com emissões de debêntures serão 

registradas em despesas antecipadas, enquanto que, em emissões de ações, 

as mesmas serão evidenciadas no resultado do exercício.  

 

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social (Instrução CVM nº 371/02, 

Deliberação CVM nº 273/98 e Item 8.4 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07)  

Para análise dos procedimentos contábeis das contas de Imposto de Renda e 

Contribuição Social, deverão ser utilizados com materiais de consulta a 

Deliberação CVM nº 273/98 e a Instrução CVM nº 371/02, que normatizam o 

tratamento contábil do Imposto de Renda e da Contribuição Social das 

Companhias. 

As demonstrações contábeis e/ou as notas explicativas devem evidenciar as 

seguintes informações, quando relevantes: 

a) montante dos impostos corrente e diferido, registrados no resultado, 

patrimônio líquido, ativo e passivo; 

b) natureza, fundamento e expectativa de prazo para realização de cada ativo e 

obrigações fiscais diferidas; 
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c) efeitos no ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido decorrente de ajustes 

por alteração de alíquotas ou por mudança na expectativa de realização ou 

liquidação dos ativos ou passivos diferidos; 

d) montante das diferenças temporárias e dos prejuízos fiscais não utilizados 

para os quais não se reconheceu contabilmente um ativo fiscal diferido, com a 

indicação do valor dos tributos que não se qualificaram para esse 

reconhecimento; 

e) conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado de imposto de 

renda e contribuição social e o produto do resultado contábil antes do imposto 

de renda multiplicado pelas alíquotas aplicáveis, divulgando-se também tais 

alíquotas e suas bases de cálculo; 

f) natureza e montante de ativos cuja base fiscal seja inferior a seu valor 

contábil. 

 

3.14 Ativos Contingentes (Deliberação CVM nº 489/2005, Parecer de 

Orientação CVM nº 15/87 e Item 23.4.2 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Analisar os Ativos contingentes, utilizando como material de consulta a 

Deliberação CVM nº 489/05 e o Parecer de Orientação CVM nº 15/87. 

Quando for provável uma entrada de recursos, uma entidade deve divulgar 

uma breve descrição da natureza da contingência ativa na data do balanço e, 

se praticável, uma estimativa de seus efeitos financeiros mensurados, usando 

os princípios descritos para as provisões contidos nos itens 28 a 40 da 

Deliberação CVM nº 489/05. Essas divulgações devem evitar dar indicações 

indevidas quanto à probabilidade do ganho. 
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3.15 Contingências Passivas (Deliberação CVM nº 489/2005 e Parecer de 

Orientação CVM nº 15/87 e Item 23.4.2 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Analisar as Contingências Passivas, utilizando como material de consulta a 

Deliberação CVM nº 489/05 e o Parecer de Orientação CVM nº15/87. 

A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso, a 

entidade deve divulgar, para cada tipo de contingência passiva relevante na 

data do balanço, uma breve descrição da natureza da contingência passiva e, 

quando praticável: 

(a) uma estimativa do efeito financeiro, mensurada de acordo com os itens 28 

a 40 da Deliberação CVM 489/05; 

(b) uma indicação das incertezas relacionadas ao montante ou ao tempo de 

qualquer desembolso; e 

(c) a possibilidade de qualquer reembolso. 

Na elaboração das notas explicativas sobre contingência passivas, recomenda-

se que sejam informados, no mínimo: (i) natureza da contingência (trabalhista, 

previdenciária, tributária, cível, ambiental, etc.), (ii) descrição pormenorizada do 

evento contingente que envolve a companhia, (iii) chance de ocorrência da 

contingência (provável, possível ou remota), (iv) instâncias em que se 

encontram em discussão os passivos contingentes (administrativa ou judicial, 

tribunais inferiores ou superiores), (v) jurisprudência sobre os passivos 

contingentes, (vi) avaliação das conseqüências dos passivos contingentes 

sobre os negócios da companhia. 
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3.16 Refis (Instrução CVM nº 346/00 e Item 18.4.4 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

As companhias abertas deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais 

em que permaneçam no programa REFIS, em nota explicativa às suas 

demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes informações: 

a) o montante das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e 

natureza (principal, multas e juros); 

b) o valor presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta, 

bem como os valores, prazos, taxas e demais premissas utilizadas para 

determinação desse valor presente; 

c) o montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles decorrentes de prejuízos 

fiscais e de bases negativas de contribuição social, utilizado para liquidação de 

juros e multas; 

d) o montante pago no período para amortização das dívidas sujeitas à 

liquidação com base na receita bruta; 

e) o detalhamento dos ajustes registrados como itens extraordinários; 

f) as garantias prestadas ou bens arrolados e respectivos montantes; 

g) a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos, 

contribuições e demais obrigações como condição essencial para a 

manutenção das condições de pagamento previstas no REFIS; e 

h) todo e qualquer risco iminente associado à perda do regime especial de 

pagamento. 
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3.17 Companhias Securitizadoras (art. 3º da Instrução CVM nº 414/04) 

No caso de Companhias Securitizadoras, verificar as informações sobre 

aquisição, retrocessão, realização e inadimplência dos créditos vinculados à 

emissão de CRI. Os dados relativos ao resgate de CRI devem constar nas 

ITRs e DFs. (Instr. CVM 414/04). 

 

3.18 Transações com Partes Relacionadas (Deliberação CVM nº 26/86 e 

Item 19.5 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A divulgação das transações com partes relacionadas deve cobrir as condições 

em que se deram essas transações, especialmente quanto a preços, prazos e 

encargos e se forem realizadas em condições semelhantes às que seriam 

aplicáveis às partes não relacionadas, bem como os efeitos presentes e futuros 

na situação financeira e nos resultados da companhia.  

Segue abaixo relação meramente exemplificativa, logo, não exaustiva, de 

transações entre partes relacionadas, que devem ser divulgadas:  

• Compra ou venda de produtos e/ou serviços que constituem o objeto social 

da empresa;  

• Alienação ou transferência de bens do ativo;  

• Alienação ou transferência de direitos de propriedade industrial.; 

• Saldos decorrentes de operações e quaisquer outros saldos a receber ou a 

pagar; 

• Novação, perdão ou outras formas pouco usuais de cancelamento de 

dívidas;  
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• Prestação de serviços administrativos e/ou qualquer forma de utilização da 

estrutura física ou de pessoal de uma empresa pela outra ou outras, com 

ou sem contraprestação;  

• Avais, fianças, hipotecas, depósitos, penhores ou quaisquer outras formas 

de garantias;  

• Aquisição de direitos ou opções de compra ou qualquer outro tipo de 

benefício e seu respectivo exercício;  

• Quaisquer transferências não remuneradas;  

• Direitos de preferência à subscrição de valores mobiliários;  

• Empréstimos e adiantamentos, com ou sem encargos financeiros, ou a 

taxas favorecidas;  

• Recebimentos ou pagamentos pela locação ou comodato de bens imóveis 

ou móveis de qualquer natureza;  

• Manutenção de quaisquer benefícios para funcionários de partes 

relacionadas, tais como: planos suplementares de previdência social, plano 

de assistência médica, refeitório, centros de recreação etc;  

• Limitações mercadológicas e tecnológicas.  

A utilização da expressão padrão em notas explicativas: "As transações com 

partes relacionadas são realizadas a preços e condições normais de mercado, 

de forma semelhante àquelas realizadas com terceiros", não esclarece os 

preços e/ou políticas de preços adotados nesses tipos de transações e é 

inócua. Ainda que haja um grande número de transações e se torne inviável o 

detalhamento de cada preço em cada operação, é necessário que seja 

esclarecido o método utilizado, a forma de cálculo e os preços médios. 
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3.19 Arrendamento Mercantil (Instrução CVM nº 58/86, Parecer de 

Orientação CVM nº 15/87 e Item 12.1 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

As Companhias com operações significativas de arrendamento mercantil 

devem divulgar a natureza dos bens arrendados, o tipo de operação, o prazo 

de vencimento, o valor do contrato e o montante reconhecido no resultado do 

período reportado. 

As companhias arrendatárias devem divulgar, no mínimo, o seguinte: 

a) valor do ativo e do passivo, se configurado o arrendamento como compra 

financiada; 

b) saldo, valor e número de prestações, juros embutidos, variação monetária; e 

c) demais informações relativas a contratos de longo prazo. 

As companhias arrendadoras devem divulgar em nota explicativa: 

a) os critérios atualmente utilizados para contabilização das suas operações, 

incluindo os que provocam a necessidade de ajustes a valor presente por não 

atenderem aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e 

b) os ajustes a valor presente dos fluxos futuros das carteiras de arrendamento 

mercantil, evidenciando o efeito do Imposto de Renda. 

 

3.20 Concessões Governamentais (Item 15.2 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/ SEP nº 01/07) 

Devem ser divulgadas, na data de cada encerramento de exercício ou período, 

as seguintes informações, quando aplicáveis: 
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a) bens objetos da concessão e seus valores totais, prazo da concessão, 

compromissos fixos de pagamento, com descrição também dos compromissos 

variáveis tanto com relação ao seu cálculo quanto à sua incidência; 

b) montante residual da concessão, com indicação do valor nominal e do valor 

presente das parcelas a serem pagas nos 12 meses seguintes ao 

encerramento do exercício ou período e das parcelas a serem pagas após esse 

prazo de 12 meses, indicando a taxa de juros utilizada para o cálculo do valor 

presente; 

c) valor residual do imobilizado de concessão na data das demonstrações 

contábeis que deverá ser vertido ao poder concedente ao final do contrato 

(correspondendo a ativos com vida residual maior à concessão e com cláusula 

de transferência ao poder concedente); 

d) montante pago ao poder concedente durante o exercício ou período das 

demonstrações contábeis; 

e) bases de apropriação ao resultado dos custos com a remuneração do poder 

concedente; e 

f) termos dos demais compromissos financeiros (manutenção e de 

investimentos), incluindo os variáveis, tais como os baseados em tarifas 

arrecadadas. 

 

3.21 Resultados de Exercícios Futuros (Item 13.3 do Ofício-

Circular/CVM/ SNC/SEP nº 01/07) 
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3.22 O número, espécies e classes das ações do capital social (Item 

26.6.2 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Deverão ser divulgados o número, espécies e classes das ações que compõem 

o capital social, e, para cada espécie e classe, a respectiva quantidade e, se 

houver, o valor nominal. Deverão ser divulgadas, também, as vantagens e 

preferências conferidas às diversas classes de ações, conforme norma 

estatutária.  

 

3.23 Capital Social Autorizado (Item 26.6.3 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A companhia que possuir capital autorizado deverá divulgar esse fato, em nota 

explicativa, especificando, conforme disposto no art. 168 da LSA: 

a) o limite de aumento autorizado, em valor do capital ou em número de ações, 

e as espécies e classes que poderão ser emitidas; 

b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões (Assembléia Geral ou 

Conselho de Administração); 

c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões; 

d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência 

para subscrição, ou de inexistência desse direito; e 

e) opção de compra de ações, se houver, aos administradores, empregados ou 

pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou sociedade sob seu 

controle. 

Para verificação das informações apresentadas, analisar o Estatuto Social da 

companhia. 
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Quando couber, deverá ser explicitado em nota explicativa o motivo pelo qual 

existe diferença entre patrimônio da controladora e o consolidado, bem como a 

forma pelo qual o capital autorizado pode ser utilizado e suas condições. 

 

3.24 Ações em Tesouraria ((Item 26.6.1 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP 

nº 01/07 e caso ocorra aquisições no exercício, consultar Instrução 

CVM nº 10/80) 

A nota explicativa deverá indicar: 

a) o objetivo ao adquirir suas próprias ações; 

b) a quantidade de ações adquiridas ou alienadas no curso do exercício, 

destacando espécies e classes; 

c) o custo médio ponderado de aquisição, bem como os custos mínimos e 

máximos; 

d) o resultado líquido das alienações ocorridas no exercício; e 

e) o valor de mercado das espécies e classes das ações em tesouraria, 

calculado com base na última cotação, em bolsa ou balcão, anterior à data de 

encerramento do exercício social. 

 

3.25 Ajuste de Exercícios Anteriores (Deliberação CVM nº 506/06 e 

Instrução CVM nº 59 e Nota Explicativa à ICVM nº 59/86) 

De acordo com o § 1º, art. 186 da LSA, como ajuste de exercícios anteriores 

serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério 

contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e 

que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes. 
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O montante da correção de um erro deve ser demonstrado retroativamente. 

Sujeita ao disposto no item 41 da Deliberação CVM nº 506/06, a correção de 

um erro deve ser efetuada: 

a) procedendo-se ao ajuste nos valores comparativos do(s) período(s) 

anterior(es) em que o erro foi cometido; 

b) ou, se o erro ocorreu antes do período mais antigo apresentado, 

considerando-se o ajuste no saldo inicial das contas do ativo, passivo e de 

lucros ou prejuízos acumulados do período mais antigo apresentado, de forma 

que as demais demonstrações contábeis sejam apresentadas como se o erro 

não tivesse ocorrido. 

c) discriminando-se, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, dentro das 

mutações do patrimônio líquido, os efeitos da correção do erro e o lucro líquido 

originalmente apurado. 

Deverá ser divulgado na nota explicativa: 

a) a natureza do erro do período anterior; 

b) o montante da correção referente a cada período anterior apresentado, 

indicando: 

i. o ajuste por conta da demonstração contábil; e 

ii. o efeito na apuração do resultado por ação; 

c) o montante da correção relativo aos períodos anteriores àqueles incluídos 

nas informações comparativas; e 

d) se o ajuste retrospectivo for impraticável para determinado período, a 

descrição das circunstâncias que levaram a entidade àquela conclusão, a 

forma e a indicação do período a partir do qual o erro foi corrigido. 
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Essas divulgações não precisam ser repetidas em demonstrações contábeis 

subseqüentes à da correção de erros. 

Salienta-se que é necessário verificar se na nota explicativa está explicitado o 

motivo do ajuste, e ainda, se os dispostos na Deliberação CVM nº 506/06 estão 

sendo observados. 

 

3.26 Valor de Mercado dos Instrumentos Financeiros (Instrução CVM nº 

235/95 e Item 21.6 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

A companhia aberta deverá evidenciar, sempre que relevante: 

a) o valor de mercado de todos os instrumentos financeiros, reconhecidos ou 

não como ativo/passivo em seu balanço patrimonial; 

b) os critérios e premissas adotados para determinação desse valor; e 

c) as políticas de atuação e de controle das operações nos mercados 

derivativos e dos riscos envolvidos. 

O artigo 4° da Instrução CVM n° 235/95 dispensa a divulgação dos valores de 

mercado de duplicatas a receber e a pagar. A CVM entende, também, ser 

desnecessária a divulgação dos valores de mercado das demais contas a 

receber e a pagar com prazo compatível com as operações normais da 

companhia. Essa dispensa estava baseada no fato de as contas a receber e a 

pagar, bem como os demais itens monetários, serem ajustados a valor 

presente conforme requerido pela Instrução CVM n° 191/92. 

A dispensa acima, contudo, não se aplica a contas a receber de entidades 

governamentais ou outras decorrentes de contratos de longo prazo, cuja 

possibilidade de recebimento no prazo de até três meses não esteja 

efetivamente assegurada. Nesse caso, deverá ser informado em nota 

explicativa o valor de mercado ou, na ausência dessa informação, deverá ser 
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indicada uma estimativa de desconto em função do custo de seu 

financiamento, de acordo com o prazo previsto para o seu recebimento. 

O modelo proposto não esgota todas as necessidades de divulgação ou, ainda, 

de sua própria identificação e, portanto, deverá ser adaptado e analisado 

criteriosamente pela administração da companhia e seus auditores 

independentes. 

 

3.27 Benefícios a Empregados – Solicitar a elaboração de nota 

explicativa – Plano de Aposentadoria e Pensões (Deliberação CVM 

nº 371/00 e Item 14.11 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/2007).  

Observar, ainda, a divulgação em nota explicativa dos Planos de Opções (Item 

25.10 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01/07) 

Na divulgação em nota explicativa de Planos de Aposentadoria e Pensão, as 

seguintes informações devem ser divulgadas nas demonstrações contábeis da 

Entidade patrocinadora: 

a. A política contábil adotada pela Entidade no reconhecimento dos ganhos e 

perdas atuariais; 

b. Uma descrição geral das características do plano; 

c. Uma conciliação dos ativos e passivos reconhecidos no balanço, 

demonstrando pelo menos o seguinte: 

i. O valor presente, na data do balanço, das obrigações atuariais que 

estejam totalmente descobertas; 

ii. O valor presente, na data do balanço, das obrigações atuariais (antes 

de deduzir o valor justo dos ativos do plano) que estejam total ou 

parcialmente cobertas; 
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iii. O valor justo dos ativos do plano na data do balanço; 

iv. O valor líquido de ganhos ou perdas atuariais não reconhecido no 

balanço; 

v. O valor do custo do serviço passado ainda não reconhecido no balanço;  

vi Qualquer valor não reconhecido como ativo em decorrência da regra 

estabelecida no pronunciamento. 

d. Um demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no 

período; 

e. O total da despesa reconhecida na demonstração do resultado para cada um 

dos seguintes itens: 

i. O custo do serviço corrente; 

ii. O custo dos juros; 

iii. O rendimento efetivo e o esperado sobre os ativos do plano; 

iv. As perdas e ganhos atuariais; 

v. O custo do serviço passado amortizado; e 

vi. O efeito de qualquer aumento, ou redução ou liquidação antecipada do 

plano. 

f. As principais premissas atuariais utilizadas na data do balanço, incluindo, 

quando aplicável: 

i. As taxas utilizadas para o desconto a valor presente da obrigação 

atuarial; 

ii. As taxas de rendimento esperadas sobre os ativos do plano; 
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iii Os índices de aumentos salariais estimados; e 

iv. Qualquer outra premissa relevante utilizada. 

A companhia deve divulgar em Nota Explicativa às demonstrações contábeis e 

no formulário Informações Trimestrais – ITR as seguintes informações relativas 

aos Planos de Opções, sempre comparativamente aos respectivos períodos 

anteriores: 

I - a existência de Planos de Opções, com a descrição de sua natureza e 

condições (incluindo condições de elegibilidade por parte dos beneficiários). 

II - a quantidade, descrição da natureza e condições (incluindo, quando 

aplicável, direitos a dividendos, voto, conversão, datas de exercício e 

expiração) e montante de opções outorgadas, exercidas e expiradas, se for o 

caso, detidas por cada grupo de beneficiários, incluindo o seu preço de 

exercício ou, se for o caso, a forma de cálculo para obtê-lo. A medida da 

elegibilidade dos beneficiários ao exercício do direito deve ser indicada (por 

exemplo, o prazo decorrido desde a data da outorga da opção em relação ao 

prazo total até que o beneficiário possa exercer a opção); 

III - o percentual de diluição de participação a que eventualmente serão 

submetidos os atuais acionistas em caso de exercício de todas as opções a 

serem outorgadas; 

IV - quanto às opções exercidas, descrição das ações entregues, em 

quantidade, classe e espécie, e o preço total e unitário de exercício 

relativamente a cada uma das classes e espécies e o respectivo valor de 

mercado nas respectivas datas; 

V - as datas ou períodos em que poderão ser exercidas opções pelos 

beneficiários e eventuais datas de expiração; 
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VI - descrição das eventuais negociações envolvendo ações em tesouraria 

para efetuar o resgate das opções, indicando a quantidade de ações, por 

classe e espécie, bem como o valor recebido pela companhia; e 

VII – o efeito na Demonstração do Resultado do Exercício e no Patrimônio 

Líquido, caso essa contabilização tivesse sido feita. 

 

Obs.: As companhias que optarem pela aplicação imediata da Lei 11.638/07 

deverão continuar divulgando, em nota explicativa, os Planos de Opções, nos 

termos do disposto acima. 

 

No entanto, essa nota explicativa deverá estar inserida na nota referente à 

Remuneração Baseada em Ações e não mais na nota referente aos Benefícios 

a Empregados 

 

3.28 Remuneração Baseada em Ações (Instrução CVM nº 469/08, Nota 

Explicativa à ICVM 469/08 e Item 25.10 do Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

As companhias abertas deverão divulgar informações sobre remuneração 

baseada em ações nas ITR e nas demonstrações financeiras de acordo com as 

orientações contidas no item 25.10 do Ofício Circular CVM/SNC/SEP/nº 01/07 

enquanto a CVM não emitir norma específica sobre essa matéria. 

Não há, ainda, regra contábil brasileira recomendando o reconhecimento 

contábil das despesas referentes à concessão de ações como forma de 

remunerar os empregados. A falta de regra determinando que as companhias 

contabilizem o efeito dos planos de remuneração baseado em ações no 

resultado, não impede que as companhias abertas, caso o desejem, o façam 
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conforme preconizado pela norma internacional IFRS 2 – Share-based 

Payment. 

Enquanto não houver determinação expressa exigindo a contabilização de tais 

despesas, as companhias abertas que não contabilizarem voluntariamente as 

despesas resultantes de ações como forma de remuneração de empregados, 

devem divulgar, em nota explicativa, no mínimo, qual seria o montante do 

resultado do período e do patrimônio líquido caso essa contabilização tivesse 

sido feita. 

 

3.29 Remuneração dos Administradores (Parecer de Orientação CVM nº 

04/79 e Item 26.6.8 do Ofício-CircularCVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Quanto à participação dos administradores, a LSA dispõe em seu artigo 152, § 

1º, seus limites máximos:  

(i) remuneração anual dos administradores; ou  

(ii) um décimo dos lucros. 

Destes limites prevalece o menor. Em decorrência, necessária se faz a 

divulgação do montante da remuneração paga aos administradores na 

demonstração do resultado do exercício que se dará no corpo da 

demonstração do resultado ou em nota explicativa.  

 

3.30 Cobertura de Seguros (Item 28.2.6 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP 

nº 01/07) 

Deve apresentar informações dos ativos, responsabilidades ou interesses 

cobertos por seguros e os montantes respectivos, especificados por 

modalidade. 
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3.31 Eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício social 

que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação 

financeira e os resultados futuros da Companhia (Item 6.1 do 

Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07) 

Deverão ser divulgados os eventos ocorridos entre a data de encerramento do 

exercício social e a da divulgação das demonstrações contábeis que tenham, 

ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 

futuros da companhia. 

 

3.32 Ajuste a Valor Presente – AVP (Instrução CVM nº 469/08 e Nota 

Explicativa à ICVM nº 469/08) 

Em caso de companhias que optarem pela aplicação imediata da Lei 

11.638/07 verificar o anexo VI. 
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Anexo I 

 

DMUT – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados continua a existir, 

podendo não ser efetuada se contida de forma transparente dentro da 

demonstração das mutações do patrimônio liquido. O que desaparece é a 

possibilidade de existir saldo final positivo nessa conta ao final de cada 

exercício social, uma vez que todo o lucro líquido do exercício deve ser 

destinado, de acordo com os fundamentos contidos nos artigos 194 a 197 da 

LSA. 

Ao longo do exercício, todavia, não só poderá como deverá esse saldo existir 

(positivo ou negativo), já que a destinação de 100% de seu saldo positivo só 

ocorre na contabilização da proposta de destinação do resultado ao final do 

exercício social.  

 



     
 
 

 
126 

Anexo II 

 

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

A Lei 11.638/07 contempla a substituição da demonstração das origens e 

aplicações de recursos – DOAR pela demonstração do fluxo de caixa – DFC.  
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Anexo III 

 

DVA – Demonstração do Valor Adicionado 

 

Enquanto a CVM não emitir norma contábil específica sobre a matéria, a DVA 

deverá ser elaborada de acordo com o item 1.12 do Oficio-Circular/ 

CVM/SNC/SEP 01/07 
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Anexo IV 

 

Saldo das Reservas de Capital 

 

Uma vez que as reservas de capital devem refletir, essencialmente, as 

contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à 

formação ou ao incremento do capital social, foram extintas da referida conta o 

“prêmio recebido na emissão de debêntures” e “doações e subvenção para 

investimento”. 

Assim, as doações e as subvenções para investimentos passam a ser 

registradas, de imediato ou na medida de sua realização, no resultado do 

exercício, afetando, portanto, o lucro líquido do exercício. 

Em alguns casos, a distribuição de lucros pode implicar a perda desse 

benefício. Nesses casos, o art. 195-A da LSA, contempla a possibilidade da 

companhia destinar para a reserva de lucro por incentivos fiscais a parcela 

do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para 

investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo 

obrigatório. 

A ICVM nº 469/08 estabelece que os saldos existentes no início do exercício de 

2008 poderão ser mantidos por prazo indeterminado nas respectivas contas de 

reserva, para sua utilização na forma do art. 200 da LSA. 

Enquanto a CVM não emitir norma específica, os prêmios recebidos na 

emissão de debêntures e as doações e subvenções para investimentos 

decorrentes de eventos e operações ocorridos no exercício de 2008, deverão 

ser registrados em contas específicas de resultado de exercícios futuros, com 

divulgação do fato e dos valores em nota explicativa. 
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Anexo V 

 

Avaliação de Investimentos em Coligadas 

 

A Lei nº 11.638/07 alterou o alcance da aplicação do método da equivalência 

patrimonial dos investimentos em coligadas classificadas no ativo permanente. 

Ao eliminar o conceito de relevância e ao estabelecer a figura da “influência 

significativa”, criou-se a possibilidade de alguns investimentos em coligadas e 

equiparadas passarem a ser avaliados pelo método da equivalência 

patrimonial, enquanto outros investimentos poderão deixar de ser avaliados por 

tal método. 

Em razão dessas alterações, devem as companhias indicar em nota explicativa 

às ITRs e às demonstrações financeiras de 2008, o valor contábil dos 

investimentos em coligadas e equiparadas que deixarem de ser avaliadas pelo 

método da equivalência patrimonial, nos termos do art. 13, III, da ICVM 469/08. 

De acordo com o art. 5º da ICVM 247/96, deverão ser avaliados pelo método 

da equivalência patrimonial: 

I - o investimento em cada controlada direta ou indireta; 

II - o investimento em cada coligada ou sua equiparada, quando a investidora 

tenha influência significativa na administração ou quando a porcentagem de 

participação, direta ou indireta, da investidora representar 20% (vinte por cento) 

ou mais do capital votante; e 

III – o investimento em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo 

ou estejam sob controle comum. 
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Anexo VI 

 

Ajuste a Valor Presente – AVP 

 

Em princípio, integrariam o grupo de itens passíveis de ajuste a valor presente, 

além dos ativos e passivos monetários pré-fixados decorrentes da execução da 

atividade operacional, aqueles decorrentes de empréstimos, adiantamentos, 

provisões fiscais, trabalhistas, societárias, créditos tributários (ICMS, PIS, etc.), 

imposto de renda diferido ativo ou passivo, entre outros. 

Entretanto, o conceito de ajuste a valor presente pressupõe o conhecimento 

firme de três elementos fundamentais para sua aplicação, quais sejam: (i) o 

montante a ser descontado; (ii) as datas de realização/liquidação; e (iii) a taxa 

de desconto. Considerando esses elementos, devemos excluir do grupo citado 

alguns créditos tributários, quando não se tem certeza do quanto e quando 

será realizado. Analogamente e em linha com o disposto no item 53 do IAS 12 

– Income Taxes, devemos excluir também o imposto de renda diferido (ativo ou 

passivo) em relação ao qual o nível de incerteza do quando e/ou quanto é 

significativo, tanto para aquele decorrente de prejuízos fiscais, quanto para os 

originados de diferenças temporais. 

Na metodologia do ajuste a valor presente de itens pré-fixados também não se 

incluem os valores que, apesar de fixos e sujeitos à liquidação em data futura, 

são reconhecidos como casos clássicos de itens monetários puros, como os 

adiantamentos a empregados e dividendos a pagar. Tais itens não são 

formados em contrapartida de receitas, despesas ou ativos não-monetários e já 

estão registrados na moeda de poder aquisitivo da data da transação. 

Cabe ressaltar que os créditos e obrigações sujeitos a variações pós-fixadas, 

por terem os respectivos valores periodicamente atualizados, estarão sempre 
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registrados pelo valor da moeda na data da divulgação das demonstrações 

contábeis. 

A Instrução estabelece que, enquanto a CVM não regular essa matéria, devem 

ser utilizadas como orientação as Deliberações CVM nºs 489/05 e 527/07. 

Assim, a taxa de desconto a ser utilizada deve considerar as atuais avaliações 

de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para 

o ativo e o passivo. 

Adicionalmente, nos itens não abrangidos pela Instrução e pelas Deliberações 

CVM nº 489/05 e 527/07, podem ser aplicadas as previsões contidas na ICVM 

191/92, desde que não sejam conflitantes com a orientação básica acima, 

como por exemplo: (i) independente da taxa a ser utilizada, a quantificação do 

ajuste a valor presente deverá ser realizada em base exponencial "pro rata 

die", a partir da origem de cada transação; (ii) os ajustes a valor presente de 

créditos e obrigações deverão ser apropriados nas contas a que se vinculam, 

ou seja, os ajustes a valor presente de créditos retificarão os valores das 

respectivas receitas geradas; os ajustes a valor presente de obrigações 

retificarão os valores dos respectivos ativos e despesas incorridas; e (iii) as 

reversões dos ajustes a valor presente dos ativos e passivos monetários 

qualificáveis devem ser apropriadas como receitas ou despesas financeiras. 

Quando for utilizado o desconto a valor presente de provisões, seu valor 

contábil aumenta a cada período para refletir a passagem de tempo. Esse 

aumento é reconhecido, também, como uma despesa financeira. 
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MANUAL DE ANÁLISE DO ESTATUTO SOCIAL 

 

O Estatuto Social (“Estatuto”) é o documento que contém as regras essenciais 

(organizacionais) da companhia, além daquelas que eventualmente regulam as 

relações entre os acionistas. As regras estatutárias são fundamentais por 

definirem a própria pessoa jurídica. Do ponto de vista jurídico, o Estatuto é um 

conjunto de cláusulas que integram o contrato plurilateral da sociedade, ao qual 

aderem instantaneamente aqueles que se tornam acionistas da companhia e, 

do ponto de vista técnico, é o ordenamento orgânico da associação para as 

relações não reguladas por lei. 

A lei determina as matérias que, obrigatória e facultativamente, deverão 

constar do Estatuto. Os sócios podem, ainda, estabelecer cláusulas de 

natureza parassocial que não contrariem o direito aplicável. 

Deve o Estatuto conter todas as regras exigidas pela lei societária, que são 

necessárias para a organização da companhia, as quais incluem normas 

comuns a todos os contratos de sociedades mercantis personalizadas e as 

específicas da sociedade anônima. Além dessas, pode conter eventualmente 

normas facultativas ou parassociais, cujo conteúdo não seja vedado por lei. No 

entanto, o Estatuto não pode privar os acionistas dos direitos que lhes são 

legalmente atribuídos e modificar dispositivos cogentes da lei. 

Por ser o Estatuto um documento privado, alguns limites devem ser 

observados quando da sua análise. Tendo em vista que a CVM é o órgão 

competente para analisar o Estatuto das companhias abertas, os limites a 

serem observados na sua análise devem ser os mesmos limites observados 

pela CVM. 

Em voto de 11/07/02, referente ao Processo CVM nº RJ/2002/0584, o ex-

Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos destacou, ao final de sua análise, os 
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limites da atuação da CVM, quando do exame do Estatuto pela área técnica. O 

Diretor evocou manifestação da Procuradoria Jurídica desta Autarquia, nos 

autos do Processo CVM nº RJ/2001/3270:  

 

“O signatário é de opinião que a lei não atribui competência expressa 

(como seria indispensável, em se tratando de atuação no âmbito da 

Administração Pública) a esta Comissão para exigir das companhias 

abertas alterações estatutárias, exceto no momento da concessão do 

registro de companhia aberta, constituída por subscrição pública, e 

quando do aumento de capital, conforme autorizam o parágrafo segundo 

do art. 82 e o parágrafo sexto do art. 170, ambos da Lei nº 6.404, de 

15/12/76. 

O aludido dispositivo legal (reitere-se: a questão tem que ser analisada 

sob a ótica estrita da atuação do Poder Público, que está sujeito aos 

ditames do Direito Administrativo), não permite interpretação extensiva, a 

ponto de se inferir que a modificação do estatuto possa ser exigida a 

qualquer tempo, mesmo que não se trate de requerimento de registro de 

companhia aberta”. 

 

Com base nesse entendimento, pontua que a atuação da CVM encontra, ainda, 

as seguintes limitações principiológicas: 

 

“Finalmente, destaco que a área técnica deve tomar muito cuidado ao fazer 

exigências, notadamente aquelas que se revestem de caráter técnico-

jurídico, por presumir que certas disposições podem ser usadas 

indevidamente. Trago aqui a lição insuperável de Ascarelli:  
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"Usos e abusos das sociedades anônimas são, pode-se dizer, 

congênitos com o aparecimento da própria instituição" – disse 

ASCARELLI, em conferência pronunciada em São Paulo. E 

esclarece, referindo-se às invenções jurídicas, em geral: "delas se 

pode dizer que, consideradas em si mesmas, não se trata de 

instituições boas ou más, mas de instrumentos simultaneamente 

benéfícos e maléficos, de progresso e de crise, do mesmo modo que, 

noutro campo, as invenções técnicas, das quais se orgulha o nosso 

tempo, são por sua vez, instrumentos de paz e de guerra, segundo o 

uso de que delas façamos e a medida na qual uma superior 

consciência moral lhes guie o emprego" (ASCARELLI, 1941, pág. 6). 

O mesmo se aplica a várias disposições estatutárias que podem servir ao 

bem, no interesse exclusivo da companhia e de seus acionistas, e podem 

também ser desvirtuadas. Mas nem por isso, a meu ver, tais disposições 

devem ser proibidas. À CVM, segundo penso, cabe coibir esse 

desvirtuamento, o uso indevido, mas não partir do princípio de que será 

utilizado para o mal. Nesses momentos sempre me recordo da lição de 

Brandeis, Juiz da Suprema Corte Americana, para quem: no exercício do 

dever de julgar, deve-se ficar muito atento para não transformar opiniões 

pessoais em princípios legais, ou, nas suas próprias palavras: "But, in the 

exercise of this high power, we must be ever on our guard, lest we erect 

our prejudices into legal principles. If we would guide by the light of 

reason, we must let our minds be bold." (New State Ice Co. vs. Liebman).  

Nesse sentido, a área técnica deve tomar cuidado redobrado para não 

exigir que suas interpretações sobre textos ou disposições legais sejam 

inseridas nos estatutos sociais, de forma a criar direito onde não 

necessariamente exista direito. Isto porque, dada a característica de ato-

regra que marca o estatuto social, a inserção de determinadas 

disposições traz, muita vez, o condão de criar direito onde não 

necessariamente haja direito prévio. O exame da área técnica deve ser 
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marcado pela neutralidade e legalidade estrita, e, tanto quanto possível, 

não deve tolher a liberdade de as partes fixarem as regras que 

entenderem cabíveis no estatuto social, na forma da lei”. 

 

Deste modo, podemos concluir que, com exceção dos casos de pedido de 

registro inicial de companhia aberta, desde que simultâneo a pedido de registro 

de oferta pública de distribuição de ações e dos casos de aumento de capital 

por subscrição de ações, não compete a CVM ordenar mudanças estatutárias a 

qualquer tempo às companhias. Seu exame se presta a certificar a 

consonância do documento à legislação societária. 

Nos demais casos (registros sem oferta de distribuição, emissão de 

debêntures, de CRI’s e outros) a identificação de desvios justifica a atuação da 

CVM no sentido de recomendar à companhia a realização de melhorias no 

Estatuto, com o objetivo último de proteção dos atuais e futuros acionistas. 

Ainda no âmbito da supramencionada manifestação da PFE, registrou-se que a 

CVM deveria expressar seu entendimento ao administrado, alertando-o quanto 

à possibilidade de instauração de Inquérito Administrativo para apuração de 

eventual ilegalidade de cláusula estatutária, o que poderá ensejar a aplicação 

das penalidades respectivas. 

A identificação de lacunas, redações ambíguas e desconformidades de 

cláusulas estatutárias com a legislação societária e com os normativos da CVM 

deverão motivar a recomendação de sua alteração à companhia. 

Tais desvios deverão ser indicados no Relatório de Análise do Estatuto, anexo 

ao presente Manual, através da marcação na respectiva coluna, merecendo 

comentários a respeito, abaixo do respectivo tópico, contemplando, sempre 

que possível, os posicionamentos doutrinários, precedentes administrativos da 

CVM (análises das áreas técnicas, pareceres da PFE, votos e atas de 
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Colegiado, etc.) e outros normativos que respaldam o entendimento do analista 

sobre a necessidade de alteração do Estatuto. 

A coluna “N/A” deverá ser utilizada sempre que o item em questão (i) não se 

aplicar ao caso da companhia; ou (ii) não houver obrigatoriedade de constar no 

Estatuto. 

Caso um item não obrigatório conste no Estatuto, ele deverá atender às 

disposições legais, devendo, portanto, ser utilizada a 1ª ou 2ª coluna para 

avaliação. 

Seguem abaixo, os principais pontos que devem ser verificados quando da 

análise do Estatuto, bem como os respectivos artigos da Lei nº 6.404/76 (LSA). 

OBS.: Não devem ser analisadas minutas de Estatuto. Quando se tratar de 

Instituição Financeira ou Instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil, o Estatuto deve estar homologado por esta autarquia. 

 

1 Denominação – art. 3º 

 

2 Objeto Social – art. 2º 

A definição estatutária do objeto social deve ser exaustiva e não enunciativa ou 

exemplificativa. A definição precisa e completa importa a limitação da atuação 

dos administradores e dos acionistas controladores. 

O objeto social, além de não contrário à lei, deve ser possível, exeqüível e 

realizável. 

 

“(...), a enumeração estatutária das atividades da sociedade terá que ser 

taxativa, de tal modo que os limites da atuação dos administradores 



     
 
 

 
138 

estejam aí demarcados, de forma completa. Isto não significa, decerto, 

que algumas atividades complementares, desdobramentos da atividade 

básica, tenham de estar, necessariamente, previstas no estatuto. O 

fundamental é que o objeto essencial da sociedade esteja definido no 

estatuto de forma completa e precisa, o que não impede que outras 

atividades complementares, cujo único propósito seja subsidiar o 

cumprimento do objeto, possam ser neste consideradas compreendidas”. 

(Manifestação de voto da ex-Diretora Norma Parente – Caso Guararapes 

Confecções – Processo nº RJ/2003/5457) 

 

3 Sede e Foro 

Conforme disposto na alínea “e”, do inciso III, do art. 53, do Decreto nº 

1.800/96, que regulamenta a Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, deverá constar, do Estatuto, 

o endereço e foro da companhia.  

“Art. 53. Não podem ser a rquivados: 

III - os atos constitutivos e os de transformação de sociedades mercantis, 

se deles não constarem os seguintes requisitos, além de outros exigidos 

em lei: 

(...) 

e) o nome empresarial, o município da sede, com endereço completo, e 

foro, bem como os endereços completos das filiais declaradas;”. 
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OBS.: É recomendável que conste do Estatuto o endereço completo da 

companhia. No entanto, caso seja apresentado apenas o município em que a 

sede da companhia se localiza, o registro não deverá ser indeferido. 

 

4 Duração 

A duração da sociedade poderá ser por prazo determinado ou indeterminado. 

Conforme disposto na alínea “f”, do inciso III, do art. 53, do Decreto nº 

1.800/96, acima mencionado, deverá constar, do Estatuto, o prazo de duração 

da sociedade. 

“Art. 53. Não podem ser arquivados: 

III - os atos constitutivos e os de transformação de sociedades mercantis, 

se deles não constarem os seguintes requisitos, além de outros exigidos 

em lei: 

(...) 

f) o prazo de duração da sociedade mercantil e a data de encerramento 

de seu exercício social, quando não coincidente com o ano civil;”. 

 

5 Capital Social – arts. 1º e 5º a 10 

 

6 Capital Autorizado – art. 168 

O aumento, dentro do limite do capital autorizado, poderá ser efetuado com a 

emissão de ações ordinárias e preferenciais de qualquer classe, desde que 

haja previsão no Estatuto. 
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O Estatuto de algumas companhias delega, incorretamente, ao conselho de 

administração, competência para a emissão de debêntures (conversíveis ou, 

genericamente, debêntures). Nota-se que tal previsão é comumente incluída na 

disposição estatutária que delega ao conselho de administração a deliberação 

sobre emissão de ações dentro do limite do capital autorizado. 

Há uma aparente confusão com o art. 172, que trata da redução do direito de 

preferência para emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou 

bônus de subscrição, quando existir capital autorizado, nas condições 

estipuladas pelos incisos I e II.  

Ressalte-se que, quanto à emissão das debêntures, a LSA, através do §1º do 

art. 59, cria a possibilidade do conselho de administração deliberar sobre a 

emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia 

real, além de atribuir competência temporária, a ser delegada pela assembléia 

ao conselho de administração, relativamente às características de determinada 

emissão, incluindo o tipo das debêntures. 

Desse modo, não é de competência do conselho de administração deliberar 

sobre a emissão de debêntures conversíveis, mas sim da assembléia geral. 

Verificar, portanto, se há previsão para o conselho de administração deliberar 

sobre a emissão de debêntures conversíveis dentro do limite do capital 

autorizado. Se houver, a menção “debêntures”, pedir para a companhia 

especificar. 

 

7 Ações – arts. 11 a 15 e 20 a 22 
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7.1 Ações Ordinárias – arts. 15, §1º e 110 

A emissão da ação ordinária é obrigatória em todas as companhias. Com 

efeito, não pode haver capital representado apenas por ações preferenciais. 

As ações ordinárias de companhia aberta não admitem divisão em classe. 

 

7.2 Ações Preferenciais – art. 15 

 

7.2.1 Proporção de Ações Preferenciais – art. 15, §2º 

De acordo com o inciso I, §1º, do art. 8º, da Lei 10.303/01, a proporção prevista 

no §2º do art. 15 da LSA se aplica às companhias fechadas existentes, no 

momento em que decidirem abrir o seu capital. As companhias abertas 

existentes poderão manter proporção de até dois terços de ações preferenciais, 

em relação ao total de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões 

de ações. 

A Lei 10.303/01, deste modo, limita a emissão de ações preferenciais à metade 

do capital social: (i) nas companhias, abertas ou fechadas, que doravante 

forem constituídas; e (ii) nas companhias fechadas preexistentes, no momento 

em que decidirem abrir seu capital. 

Há manifestação de voto do ex-Presidente da CVM, Marcelo Fernandez 

Trindade, no seguinte sentido: 

 

“No caso concreto, às companhias abertas resultantes da cisão, como 

informa o voto do Relator, foram vertidos ativos de valor irrisório e seu 

patrimônio líquido é irrelevante. A própria companhia cindida, embora 

uma empresa de participações, não tem participação em qualquer 
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sociedade, não emitiu e não tem intenção de emitir valores mobiliários 

para distribuição pública, sendo uma companhia de prateleira, 

formalmente aberta. Nesse caso, o direito, que reconheço como regra, 

das companhias abertas anteriores à vigência da Lei 10.303/01, de 

preservar, em operação de cisão, a proporção entre ações ordinárias e 

preferenciais previsto no regime jurídico anterior, está sendo exercitado 

abusivamente, excedendo os limites impostos pela finalidade econômica 

da regra do inciso III do § 1º do art. 8º da Lei 10.303/01. 

Tal finalidade, segundo entendo, e como pretendi demonstrar, é a de 

assegurar que as companhias abertas existentes à época da nova Lei, 

com ações em circulação e atividade econômica, pudessem conservar a 

situação patrimonial previamente existente, no que se refere à 

composição de seu capital social, dado que tal situação patrimonial fora 

formada com base em elementos econômicos (especialmente preço das 

ações e divisão de poder de controle) que seriam potencialmente 

alterados pela lei nova, sem a correspondente contraprestação ou 

indenização. 

Na hipótese da cisão, meu entendimento de que a regra de preservação 

se aplica, decorre dessa mesma finalidade econômica da norma, e da 

necessidade de encontrar uma interpretação conciliatória dessa regra de 

preservação com a norma que determina a abertura do capital da 

companhia resultante da cisão. Mas no caso concreto, o exercício do 

direito a meu ver assegurado pela lei não se dá para o cumprimento 

daquela finalidade, correndo-se ainda o risco de, no futuro, a aplicação da 

norma às companhias recorrentes permitir que o favor legal seja 

indevidamente estendido a situações não originalmente previstas - 

notadamente através da utilização da companhia de prateleira para o 

início de atividades de uma nova empresa com a proporção de ações 

posterior. 
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Por fim, face às considerações feitas acima, entendo que deve ser 

editada regra de alteração da Instrução CVM 202/93, deixando claro, em 

norma geral, que no caso de cisão de companhia aberta, o novo registro 

de companhia, a ser concedido às sociedades que recebessem 

patrimônio da cindida, poderia ser recusado pela CVM caso constatado 

que a companhia cindida não tenha atividade ou patrimônio que 

justifiquem a operação, ou às companhias resultantes da cisão não seja 

efetivamente vertido patrimônio que justifique a operação”. 

(Manifestação de Voto do PTE – Caso Itatira, Igaratinga e Itarema – 

Processos CVM NºRJ/2005/0116, RJ/2005/0118 e RJ/2005/2073) 

 

7.2.2 Vantagens ou Preferências – arts. 17, 19 e 111 

As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em (i) 

prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; (ii) prioridade no 

reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou (iii) na acumulação das 

preferências e vantagens de que tratam os itens (i) e (ii). 

A concessão de direito de voto pleno às ações preferenciais não influi na 

necessidade de se conferir às ações dessa espécie as vantagens acima 

mencionadas. 

Tanto as ações preferenciais com dividendo fixo, quanto às ações preferenciais 

com dividendo mínimo, têm direito à prioridade no recebimento desses 

dividendos. 

 

“Ainda que o dividendo contemplado no estatuto não reflita efetivamente 

um dividendo mínimo ou fixo, será considerada como preferência, para 
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fins deste artigo, se, ao menos, verificar-se uma hipótese em que esse 

dividendo constitua uma real vantagem”.  

(Memo PFE-CVM/GJU-2/Nº222/05 – Caso Buddemeyer – Processo 

RJ/2005/6234) 

 

“O montante do dividendo prioritário (fixo ou mínimo) pode ser 

determinado no próprio estatuto (tantos cruzados, ou centavos de 

cruzados, para cada ação preferencial) ou ser determinável segundo 

critérios estatutários (uma porcentagem do valor nominal das ações). É, 

todavia, juridicamente impossível o estatuto criar ação com dividendo 

prioritário não determinado nem determinável.  

Na vigência do decreto-lei nº 2627/40 difundiu-se entre nós redação de 

dispositivo estatutário sobre ações preferenciais que é exemplo de 

prioridade inexistente, porque absolutamente indeterminável: o estatuto 

dispõe que as ações preferenciais gozam de prioridade na distribuição de 

dividendo mas é omisso sobre a quantificação do dividendo prioritário. 

Dispositivo estatutário com esse teor não assegura nenhuma vantagem 

efetiva às ações preferenciais. Não satisfaz, portanto, aos requisitos da lei 

sobre criação de ações preferenciais”. 

(A Lei das S.A., José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro, Editora 

Renovar, 2ª ed., 1996, vol. II, p.81 e 82, passagem reproduzida em 

manifestação de voto do PTE – Caso Bombril - Recurso contra decisão da 

SEP - Processos CVM nº RJ/2005/7329 e RJ/2005/3352) 

 

Há, na LSA, uma distinção entre o regime de privilégios a ser adotado para 

ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, negociadas no 
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mercado de valores mobiliários, e aquele a ser adotado pelas ações 

preferenciais não negociadas nesse mercado.  

Para as ações preferenciais não negociadas no mercado de valores 

mobiliários, basta a observância do caput do art. 17, da LSA.  

Por outro lado, para que as ações preferenciais sem direito de voto ou com 

restrição ao exercício desse direito possam ser admitidas à negociação 

no mercado de valores mobiliários, deverá o Estatuto estabelecer pelo 

menos um dos três tipos de privilégios previstos no §1º, do art. 17, da 

LSA. 

As vantagens previstas no §1º, do art. 17, da LSA são obrigatórias para as 

emissões de ações preferenciais, de ações ordinárias conversíveis em ações 

preferenciais e de debêntures conversíveis em ações preferenciais, uma vez 

que produziriam os mesmos efeitos. 

 

7.2.3 Vantagens Políticas – art. 18 

 

7.3 Ações Nominativas – arts. 20 e 31 

A forma nominativa, para as ações, é obrigatória. 

 

7.4 Ações Escriturais – arts. 34 e 35 

A criação de ações escriturais depende de autorização estatutária, que pode 

determinar essa subforma para todas as ações nominativas registradas da 

companhia ou para uma classe especial delas. 
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Somente instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários podem manter serviços de ações escriturais. 

 

7.5 Conversibilidade – art. 19 

O Estatuto pode determinar a conversão de ações de uma classe de 

preferenciais em outra classe também de preferenciais ou, ainda, a conversão 

de uma classe de preferenciais em ordinária. Nas companhias fechadas, 

poderá ainda haver a conversão de ordinárias de determinada classe em 

preferenciais. Nas companhias abertas esta última hipótese é vedada, na 

medida em que as ordinárias não podem ser divididas em classe. 

O Estatuto deve especificar claramente as classes que serão conversíveis em 

outras da mesma espécie ou em ordinárias e vice-versa, fixando, ainda, as 

condições em que a conversibilidade poderá ou deverá reali zar-se e se a 

opção será do acionista ou da sociedade. 

A proporção de ações preferenciais prevista na legislação deve ser observada 

quando da conversão de ações. 

 

7.6 Negociação com as Próprias Ações – art. 30 

Com exceção dos casos exaustivamente previstos na lei, é rigorosamente 

vedado à companhia negociar com suas próprias ações.  

As companhias abertas obedecerão, nos negócios com as suas próprias 

ações, às normas expedidas pela CVM, consubstanciadas na Instrução CVM 

nº 10/80 (“ICVM 10/80”) 

De acordo com o art. 1º, da ICVM 10/80, poderão adquirir ações de sua 

emissão, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, e 
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posteriormente aliená-las, as companhias abertas cujo Estatuto atribuir ao 

conselho de administração poderes para autorizar tal procedimento. 

 

7.7 Resgate e Amortização – art. 44 

 

8 Acionistas – art. 109 

 

9 Direito de Preferência – art. 171 

 

9.1 Exclusão/Redução do Prazo do Direito de Preferência – art. 172 

 

10 Aquisição de Controle Mediante Oferta Pública (Take Over) 

Verificar se não há, na cláusula estatutária, disposições contrárias à legislação 

em vigor. 

 

11 Assembléia Geral  

 

11.1 Disposições Gerais – arts. 76, 121 a 125 e 129 

A assembléia geral é um órgão necessário, que não pode faltar em nenhuma 

companhia, nem ser substituído, quanto à sua competência e funções, por 

qualquer outro. 
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A assembléia geral não é um órgão permanente e se instala, ao menos, uma 

vez por ano e a qualquer tempo, quando excepcionalmente convocada. 

Os assuntos especificamente indicados na lei como sendo de competência 

privativa da assembléia geral não podem ser delegados pelo Estatuto a 

qualquer outro órgão societário. 

 

Competência para Convocação – art. 123 

A competência originária para convocar a assembléia geral é do conselho de 

administração. 

No entanto, é admissível que o Estatuto ou o próprio regimento interno da 

administração reconheçam a um ou mais conselheiros o poder de executar as 

formalidades de convocação. 

 

Modo de Convocação e Local – art. 124 

 

“Quorum” de Instalação – art. 125 

 

“Quorum” das Deliberações – arts. 129 e 136 

O Estatuto não pode estabelecer o regime de voto dirimente (de desempate), 

pois, de acordo com o art. 110, § 2º, é vedado atribuir voto plural a qualquer 

classe de ações. 
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Legitimação e Representação – art. 126 

Não pode o Estatuto restringir os poderes de representação facultados pela lei 

às pessoas mencionadas no art. 126 da LSA. 

 

11.2 Assembléia Geral Ordinária – art. 132 

 

11.3 Assembléia Geral Extraordinária – arts. 131 e 135 

 

12 Administração da Companhia 

 

12.1 Disposições Gerais – arts. 138 e 139 

Não pode o Estatuto outorgar os poderes conferidos por lei aos órgãos de 

administração a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto. Os poderes 

conferidos aos administradores não podem ser avocados sequer pela 

assembléia geral, que representa a vontade soberana da companhia. 

A assembléia geral não pode exercer funções de administração. Mesmo no 

caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver 

conselho de administração, não caberá à assembléia geral assumir 

temporariamente a administração. Não pode ainda, o conselho de 

administração, nos casos de vacância de cargos na diretoria, assumir 

provisoriamente os poderes de execução administrativa e de representação da 

companhia.  
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Por outro lado, no caso de vacância de todos os cargos do conselho de 

administração, caberá aos diretores exercer as funções de administração da 

companhia. 

A indelegabilidade de competências acima mencionada é relativa, podendo a 

lei dispor sobre casos nos quais a delegação será permitida (ex. arts. 59, 122, 

p.u. e 168). Vale ressaltar que as hipóteses legais são exaustivas. Não pode, 

portanto, o Estatuto criar delegação orgânica. 

 

12.2 Requisitos para a Investidura em Cargos de Administração – art. 

147 

O Estatuto não pode estabelecer restrições para a investidura em cargos de 

administração além das restrições e exigências legais. Qualquer cláusula que 

acrescente, suprima ou modifique os impedimentos legais ao exercício de 

cargos na administração da companhia será nula. 

OBS.: A inabilitação para o exercício do cargo de administrador, nos termos 

dos §§ 1º e 2º do art. 147, somente poderá decorrer de condenação por 

decisão transitada em julgado ou de inabilitação administrativa, temporária ou 

permanente, resultante de processo regular, também transitado em julgado, 

promovido pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

12.3 Administradores - Garantia da Gestão – art. 148 

Cabe ao Estatuto determinar se haverá ou não prestação de caução para 

garantia da gestão dos administradores, bem como qual será a garantia e o 

momento em que deve ser prestada. Se o Estatuto for omisso, nenhuma 

caução será devida pelos administradores.  
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12.4 Substituição e Término da Gestão – art. 150 

Pode o Estatuto estabelecer o regime de suplência ou a exigência de eleição 

de substituto pela assembléia geral e não por seus pares. 

No entanto, não pode o Estatuto estabelecer critérios que importem delegação 

de competência a outros órgãos ou criar privilégios de substituição que vedem 

a representação proporcional dos grupos acionários. 

Na substituição dos administradores deve-se observar o regime de 

representação proporcional dos acionistas assegurado pelo Estatuto, por 

acordo de acionistas ou pela lei. 

 

12.5 Renúncia – art. 151 

O direito de renúncia constitui matéria de ordem pública, não podendo o 

Estatuto cercear tal direito. 

 

12.6 Remuneração – art. 152 

Embora seja da assembléia geral a competência para determinar a 

remuneração direta e indireta dos administradores, pode o Estatuto estabelecer 

regras que servirão de critérios para a deliberação anual a esse respeito. Vale 

ressaltar que o Estatuto pode prever bases ou critérios, mas não estabelecer a 

remuneração. 

No caso de a remuneração ter sido globalmente determinada pela assembléia 

geral, a competência para individualizá-la pode ser atribuída ao conselho de 

administração (Decisão do Colegiado da CVM – Caso Estatuto Social da Net 

Serviços de Comunicação S.A. – MEMO/CVM/SEP/GEA-3/nº 80/02). 
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Além da remuneração fixa estabelecida pela assembléia geral, caso o Estatuto 

fixe o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido, o mesmo poderá 

prever a participação do administrador nos lucros do exercício, respeitado o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 152. 

 

13 Conselho de Administração 

As companhias abertas terão, obrigatoriamente, conselho de administração. 

A estrutura do conselho de administração é livre, cabendo ao Estatuto 

determiná-la, devendo, para tanto, apenas observar o número mínimo de seus 

membros, o prazo máximo de mandato e a deliberação por voto majoritário. 

 

“O artigo 140 deixa ao estatuto ampla liberdade para regular a 

composição e o funcionamento do Conselho de Administração, 

respeitadas as normas sobre o número mínimo, prazo de mandato dos 

seus membros e deliberação por voto majoritário”. 

(Exposição de Motivos do Anteprojeto da Lei nº 6.404/76) 

 

“Da análise do art. 140, que regula a composição do Conselho de 

Administração, verifica-se que a lei estabeleceu a respeito certas regras 

obrigatórias. A par dessas regras, porém, o diploma vigente concede ao 

estatuto a liberdade de disciplinar outros aspectos da estrutura e do 

funcionamento do Conselho, sem prejuízo, naturalmente, da necessária 

observância dos referidos preceitos cogentes”.  

(Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro - Das 

Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, vol. 2, pág. 443) 
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13.1 Composição ou Limite Mínimo e Máximo – art. 140, caput e I 

Os membros do conselho de administração devem ser pessoas naturais e 

acionistas da companhia.  

No entanto, não pode o Estatuto determinar um número mínimo de ações como 

requisito para que alguém seja eleito membro do conselho de administração. 

Todo e qualquer acionista, titular de ações votantes ou não, pode ser eleito 

para o conselho de administração. 

 

13.2 Escolha e Substituição – art. 140, I e II 

O cargo de presidente do conselho de administração deve, obrigatoriamente, 

ser criado pelo Estatuto. 

 

Não obstante posicionamento da PFE no sentido de que a leitura do 

inciso I do art. 140 da Lei n.º 6.404/76 afasta a possibilidade de haver 

mais de um presidente por Conselho de Administração de uma 

companhia, pois o fato de o vocábulo "presidente" encontrar-se no 

singular indica a vontade do legislador de que o cargo seja ocupado 

apenas por um conselheiro-acionista por eleição, o Colegiado, em reunião 

de 18.08.2004, concluiu que a existência de co-presidentes nos conselhos 

de administração de companhias abertas é comum na prática societária 

norte-americana, sendo tal instituto utilizado no Brasil. 

(Manifestação de Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro – Caso 

AMBEV - Recurso contra a decisão da SEP de alteração de estatuto 

social - Processo CVM nº RJ/2004/2915) 
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13.3 Prazo de Gestão – art. 140, III 

O Estatuto deve estabelecer expressamente o prazo de gestão dos membros 

do conselho de administração. 

Não é possível a realização de eleições com mandatos não coincidentes. 

 

13.4 Convocação, Instalação e Funcionamento – art. 140, IV 

O Estatuto deve determinar o quorum para instalação da reunião do conselho 

de administração. 

É fundamental que o Estatuto determine que o presidente do conselho de 

administração terá voto de qualidade. Se o Estatuto silenciar, não terá tal voto 

este atributo. 

 

13.5 Voto Múltiplo – art. 141 

Será nula a cláusula estatutária que excluir o direito de a minoria eleger 

membros do conselho de administração, consoante os critérios estabelecidos 

no art. 141. 

O art. 1º da Instrução CVM nº165/91 alterou os percentuais mínimos de 

participação acionária necessários à adoção do processo de voto múltiplo para 

a eleição dos membros do conselho de administração, em função do valor do 

capital social da companhia aberta, esteja ou não previsto no Estatuto, de 

acordo com a tabela a seguir: 
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Intervalo do Capital Social (R$1) Percentual Mínimo do Capital 

Votante para Solicitação de Voto 

Múltiplo % 

0 a 10.000.000 10 

10.000.001 a 25.000.000 9 

25.000.001 a 50.000.000 8 

50.000.001 a 75.000.000 7 

75.000.001 a 100.000.000 6 

acima de 100.000.001 5 

 

13.6 Competência – art. 142 

O Estatuto não pode restringir as matérias de competência do conselho de 

administração, previstas na LSA. 

 

14 Diretoria 
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14.1 Composição ou Limite Mínimo e Máximo – art. 143, caput e I 

A diretoria será composta de duas ou mais pessoas físicas, residentes no País, 

acionistas ou não (art. 146 da LSA), que preencham os requisitos de 

capacidade exigidos pelo Código Civil ou por leis especiais (art. 147 da LSA).  

São inelegíveis as pessoas impedidas ou condenadas pelos crimes previstos 

no art. 147 da LSA ou declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores 

Mobiliários.  

O Estatuto determinará o número exato de diretores ou, então, estabelecerá o 

número mínimo e máximo deles, designando os respectivos cargos, poderes e 

funções. 

 

14.2 Substituição – art. 143, II 

 

14.3 Prazo de Gestão – art. 143, III 

Os diretores poderão ser reeleitos pelo conselho de administração sem 

qualquer restrição.  

O mandato máximo previsto na lei não impede a reeleição e, muito menos, 

limita as vezes que o diretor poderá ser reconduzido. 

 

14.4 Atribuições e Poderes – art. 143, IV 

Cabe ao Estatuto determinar os poderes e funções de cada diretor, fazendo-o 

explícita e exaustivamente.  
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Não pode o Estatuto delegar ao conselho de administração poderes para 

determinar as funções de cada diretor. Este órgão pode, tão somente, no 

regimento interno da administração e em suas resoluções, regulamentar, em 

face do organograma da companhia, as relações de comando e subordinação 

entre os diretores e seus subordinados. 

É recomendável que o Estatuto contemple as designações específicas de 

todos os cargos de diretoria atualmente existentes e de acordo com o 

informado no quadro de composição da administração no Formulário IAN, 

dispensado os casos de diretores não-estatutários. Deve-se, ainda, evitar a 

previsão genérica de “diretores sem designação específica”. 

 

14.5 Representação – art. 144 

A representação orgânica é exclusiva dos diretores (art. 138 da LSA). Trata-se 

de norma imperativa, não podendo o Estatuto atribuir esse poder de 

representação aos membros do conselho de administração ou qualquer outro 

órgão (art. 139 da LSA). 

O Estatuto poderá apenas disciplinar a maneira como será exercida essa 

representação, discriminando quais os diretores que a exercerão e como o 

farão, se conjunta ou separadamente. 

 

15 Conselho Fiscal 

 

15.1 Composição – art. 161 e 162 

Não pode o Estatuto estabelecer o requisito de ser eleito apenas acionista para 

o cargo de conselheiro fiscal. 
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Não pode, ainda, o Estatuto, estabelecer nenhum requisito para a investidura 

dos conselheiros fiscais. Somente a lei poderá fazê-lo. 

 

15.2 Funcionamento – art. 161 

Sendo o conselho fiscal um órgão necessário, deverá o Estatuto 

obrigatoriamente instituí-lo. 

O conselho fiscal é órgão permanente, não podendo o Estatuto dispor em 

contrário. Seu funcionamento é que poderá ser não permanente, conforme 

dispuser o Estatuto. Se este declará-lo de funcionamento não permanente, 

cabe à assembléia geral instalá -lo. 

A Instrução CVM nº 324/00, utilizando-se de competência expressamente 

prevista e buscando garantir a efetividade da proteção à minoria acionária, 

reduziu os percentuais mínimos de participação acionária necessários ao 

pedido de instalação de conselho fiscal de companhia aberta, segundo a tabela 

a seguir: 

Capital Social 
da Companhia Aberta 

% de Ações com 
Direito a Voto 

% de Ações sem 
Direito a Voto 

Até R$ 50.000.000,00 8% 4% 

Entre R$ 50.000.000,00 
e R$ 100.000.000,00 

6% 3% 

Entre R$ 100.000.000,00 
e R$ 150.000.000,00 

4% 2% 

Acima de R$ 
150.000.000,00 

2% 1% 
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15.3 Competência – art. 163 

 

16 Órgãos Técnicos e Consultivos – art. 160 

Constituem, os conselhos consultivos ou técnicos, órgãos auxiliares aos quais 

não pode o Estatuto atribuir poderes, mas apenas funções. 

O órgão consultivo é sempre facultativo. 

Deverá o Estatuto especificar, além das funções, também as normas relativas à 

eleição, investidura, requisitos e impedimentos, renúncia e substituição dos 

membros dos conselhos consultivos ou técnicos. 

 

16.1 Competência – art. 139 

 

17 Exercício Social – art. 175 

O Estatuto fixará o término do exercício social em data livremente escolhida 

pelos acionistas.  

Não prevalecerá, no entanto, a liberdade de escolha nos casos de atividades 

que, por força de lei especial, estiverem obrigadas a encerrar o exercício social 

em data determinada, tal como ocorre com as instituições financeiras que 

encerrarão o exercício social a 31 de dezembro. 

 

18 Constituição de Reservas 
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18.1 Reserva Legal – art. 193 

 

18.2 Reserva Estatutária – art. 194 

Sendo prevista no Estatuto, essa reserva decorrerá necessariamente de uma 

deliberação dos acionistas reunidos em assembléia geral. 

Deve o Estatuto, obrigatoriamente, para cada reserva estatutária, estabelecer 

(i) a sua finalidade, de modo preciso e completo; (ii) os critérios para determinar 

a parcela anual dos lucros líquidos que será destinada à sua constituição; e (iii) 

o seu limite máximo. 

 

18.2.1 Finalidade – art. 194, I 

 

“A CVM, no Processo RJ 2001/12367, já confirmou a licitude do 

estabelecimento de reservas estatutárias com dupla finalidade. O 

fundamento para a possibilidade de mais de uma finalidade na mesma 

reserva estatutária é simples: não há limitação de número de reservas 

estatutárias que podem, simultaneamente, estar previstas no estatuto 

social de uma companhia. Dessa forma, a não distribuição de lucros para 

alocação a reservas estatutárias pode ser feita em razão de mais de uma 

finalidade. Para esse acionista, o efeito de múltiplas reservas ou de uma 

reserva com múltiplas finalidades é a mesma. 

(...) 

O único argumento que justificaria uma oposição a essa conclusão seria a 

dificuldade de controle e acompanhamento dos créditos e débitos nessa 

reserva com múltiplas finalidades. Esse argumento parece-me insuficiente 
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para a proibição de mais de uma finalidade por reserva, embora seja 

suficiente para se exigir que a companhia tenha mais cuidados e 

controles e melhor divulgação de informações sobre a alocação de 

recursos de e para uma tal reserva. Da mesma forma, auditores 

independentes e a CVM, no exercício de sua competência fiscalizatória, 

deverá ter atenção maior no acompanhamento dessas reservas. 

(Manifestação de Voto do Diretor Pedro Marcílio – Caso Companhia 

Iguaçu de Café Solúvel - Pedido de Reconsideração de Decisão do 

Colegiado – Alteração de Estatuto Social – Processo CVM nº 

RJ/2004/2684) 

 

(...) a lei exige a destinação específica para cada uma das reservas, mas 

não uma única finalidade para cada reserva (...)” 

(Manifestação de voto do Diretor Luiz Antonio – Caso Livraria do Globo – 

Processo RJ/2001/12367). 

 

18.2.2  Critérios – art. 194, II 

Caso Belgo Mineira – Recurso contra decisão da SEP de determinar a 

alteração de estatuto social – Companhia Siderúrgica Belgo Mineira – P 

RJ/2001/3270 

 

“Não há a precisão nem a minúcia de que cuida a lei quando estipulada a 

retenção de 5% a 75% do lucro. O montante a ser retido tem variação não 

compatível com a exatidão requerida pela lei e permite excessiva margem 

de discricionariedade, dando ensejo a arbítrio.” (Manifestação de voto da 

ex-Diretora Norma Parente) 
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“Quanto ao mérito da determinação da SEP, o Procurador concorda com 

a mesma, ressaltando que a sua amplíssima dimensão, entre 5% a 75% 

do lucro líquido, índice flutuante a ser definido em Assembléia Geral, 

desvirtua por completo o caráter nitidamente restrito da mesma, deixando 

ao alvedrio do controlador a aprovação do percentual a ser aplicado em 

cada exercício, com nítidos reflexos nos dividendos a distribuir.” 

(Posicionamento da PFE, mencionada na manifestação de voto do Diretor 

Wladimir Castelo Branco) 

 

Há, no entanto, no mesmo caso, manifestação de voto em sentido contrário do 

então Diretor Marcelo Trindade e do então Presidente José Luiz Osório de 

Almeida Filho: 

 

“(...) a fixação de um percentual variável para uma reserva estatutária, 

deixando-se o estabelecimento do percentual, ano a ano, para a 

assembléia geral, não só obedece ao art. 194 da Lei 6.404/76, como 

obriga a administração, anualmente, a pronunciar-se sobre o cabimento e 

a necessidade da reserva, difundindo informação e gerando 

responsabilidade — possivelmente os valores mais caros a um mercado 

de capitais hígido e desenvolvido.” 

(Manifestação de voto do Diretor Marcelo Trindade) 

 

“(...) concordo que o percentual estatutário a ser destinado à reserva 

possa ser variável, desde que os administradores e o acionista 

controlador apresentem à assembléia geral, anualmente, justificativa para 
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a adoção do percentual de destinação dos lucros proposto para cada 

exercício social. 

Assim, meu entendimento também é o de que a adoção da cláusula 

móvel implica num aumento da responsabilidade dos administradores e 

do acionista controlador quanto ao dever de informar as razões da 

proposta de destinação dos resultados.” 

(Manifestação de Voto do então Presidente José Luiz Osório de Almeida 

Filho) 

 

18.2.3  Limite Máximo – art. 194, III  

O Estatuto, quando dispuser sobre o inciso III, deverá estipular o limite 

individual de cada reserva estatutária, não conjugando esse limite a outras 

reservas.  

 

“Nem mesmo a regra do art. 199 da lei societária, que impede que o saldo 

das reservas ultrapasse o capital social, tem o condão de afastar as 

disposições dos arts. 194 e 196 da mesma lei. O objetivo do mencionado 

art. 199 é apenas evitar a acumulação excessiva de lucros. Não se pode 

vislumbrar no dispositivo em questão autorização para, arbitrariamente, 

até o limite do capital social, os órgãos da administração ou mesmo a 

maioria reterem desmedidamente lucros do exercício. Se assim fosse, a 

lei não teria estipulado minuciosamente regras para a constituição de 

reserva estatutária e de retenção de lucros.  

(...) 

Portanto, nem a reserva estatutária, nem a retenção de lucros com base 

no art. 196 pode ultrapassar o limite do capital social; mas isso não 
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significa que a acumulação de lucros com base em tais dispositivos não 

se sujeite a regras próprias” 

(Manifestação de voto da ex-Diretora Norma Parente - Caso Belgo 

Mineira – Recurso contra decisão da SEP de determinar a alteração de 

estatuto social – Processo CVM nº RJ/2001/3270) 

 

18.3 Reservas para Contingências – art. 195 

 

18.4 Reserva de Incentivos Fiscais – art. 195 - A 

 

18.5 Retenção de Lucros – art. 196 

 

18.6 Reservas de Lucros a Realizar – art. 197 

 

18.7 Limite da Constituição de Reservas e Retenção de Lucros – art. 198 

 

18.8 Limite do Saldo das Reservas de Lucros – art. 199 

 

18.9 Reservas de Capital – art. 200 

 

19 Dividendos – art. 201 
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19.1 Dividendos Obrigatórios – art. 202 

O direito do acionista ao dividendo obrigatório é inerente ao Estatuto, que lhe 

garante um quantum do lucro líquido apurado em cada exercício. Se o Estatuto 

não o determinar, a LSA, em seu art. 202, supre essa omissão estabelecendo 

esse quantum. 

Quando o Estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para 

introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser 

inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do 

inciso I do artigo 202, da LSA. 

 

19.2 Dividendos Intermediários – art. 204 

O art. 204 trata tanto dos dividendos intermediários quanto dos dividendos 

intercalares. Tanto para os dividendos intercalares, quanto para os dividendos 

intermediários, deve haver previsão estatutária. 

 

19.3 Pagamento de Dividendos – art. 205 

 

20 Liquidação da Companhia – art. 208 

 

21 Sociedade de Economia Mista – art. 235 
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21.1 Administração – art. 239 

Os procedimentos relativos à disciplina do conselho de administração da 

Sociedade de Economia Mista são iguais aos das sociedades anônimas, e 

estão descritos no item 13 deste Manual. 

 

21.2 Conselho Fiscal – art. 240 

A obrigatoriedade do funcionamento do conselho fiscal nas Sociedades de 

Economia Mista não estabelece qualquer diferenciação quanto às funções e 

competências do órgão vis-à-vis as companhias privadas, que estão 

estabelecidas no art. 163 da LSA.  

 

22  Subsidiária Integral – art. 251 

Subsidiária Integral é a companhia constituída mediante escritura pública, que 

tem como único acionista sociedade brasileira. 

A exigência do legislador de que a sociedade controladora seja brasileira 

significa que essa deve ser sediada no país, independentemente, portanto, de 

seu controle estar em mãos de outras sociedades ou pessoas físicas 

residentes fora do país ou estrangeiras. 

Embora parte da doutrina entenda que a subsidiária integral está impedida de 

possuir conselho de administração, há entendimento em sentido contrário, 

manifestado pela Procuradoria Federal Especializada da Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

“Tocantemente à primeira das questões, não obstante sejam sedutores os 

argumentos daqueles que sustentam a impossibilidade ou inutilidade do 
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Conselho de Administração em subsdiária integral, entendo que eles não 

teriam aplicabilidade ao caso em tela, dada a peculiaridade que o mesmo 

se reveste. Com efeito, a permanecerem as subsidiárias integrais como 

companhias abertas, isto implicará necessariamente que seus conselhos 

de administração continuem em funcionamento, pois, do contrário, estar-

se-ia fazendo tabula rasa do contido no §2º do art. 138, da LSA, litteris: 

Art. 138 – (...) 

§2º: As companhias abertas e as de capital autorizado terão, 

obrigatoriamente, conselho de administração. 

(...) 

A análise da hipótese vertente dos autos permite inferir que o art. 146 da 

LSA é um daqueles que não se aplica às subsidiárias integrais abertas, 

por ser com ela incompatível. Esta é a primeira conclusão a que se 

chega. A segunda é que, se não há na Lei 6.404 disposição que se 

amolde ao caso sob exame, concernente à composição do conselho de 

administração, é porque a sua tutela deve ser confiada aos estatutos das 

subsidiárias integrais a serem criadas, os quais serviriam como 

instrumentos para pôr fim à questão, ex vi do disposto nos artigos 1.089 

c/c 997 VI do Código Civil. 

Nessa toada, algumas alternativas são engendradas tanto pela doutrina 

como pelos usos e costumes. Como primeiro exemplo, tem-se a sugestão 

proposta por Tavares Borba (obra citada, p. 412): 

Tratando-se de subsidiária integral, e desde que se pretenda 

adotar conselho de administração, como proceder, considerando 

que o único acionista existente é uma pessoa jurídica? Parece-me 

que, nesse caso, uma das soluções seria adotar, como conselho 

da subsidiária integral, o conselho da holding, quer em sua 
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composição plena, quer de forma parcial. Outra solução seria 

eleger para o conselho da subsidiária acionistas da holding”.” 

(Parecer da Procuradoria Federal Especializada da CVM – Processo CVM 

nº RJ/2004/5195). 


