
 

 

 

OF. DIR – 014/2013 
 
 
São Paulo, 14 de maio de 2013 
 
Ilma. Sr. 
Antonio Carlos Berwanger 
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
 
 
Ref.: Audiência Pública SDM N° 03/2013 

          Alterações na Instrução CVM nº 480 – Atualização do formulário de referência e 
divulgação sobre operações de aumento de capital e transações entre partes 
relacionadas. 

 

Estamos encaminhando sugestões ao texto da minuta da Audiência Pública em 

referência, que foi objeto de análise por representantes desta entidade.  

Para tanto, listamos, abaixo, os artigos da minuta de Instrução nos quais propomos 

alguma alteração e sua respectiva justificativa. 

 

1) Quadro 3 – Informações Financeiras Selecionadas – item 3.7 (a) 

 

Redação atual: Item 3.7 (a) – Em forma de tabela, descrever o nível de endividamento 

do emissor, indicando: a) soma do passivo circulante e do passivo não circulante.  

Proposta de alteração: Item 3.7 (a) – Em forma de tabela, descrever o nível de 

endividamento do emissor, indicando: a) soma do passivo circulante e do passivo não 

circulante empréstimos e financiamentos (rubricas do passivo circulante e do não 

circulante). 



 

 

Justificativa: Entendemos que o item 3.7 (a) deve refletir os valores de empréstimos e 

financiamentos e não a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, tendo 

em vista que alguns itens do passivo circulante e não circulante não têm característica 

de títulos de dívida. Dessa forma, este item estará coincidindo com as informações 

disponibilizadas no item 3.8 (empréstimos, financiamentos e títulos de dívida). 

 

2) Quadro 4 – Fatores de Risco – Itens 4.3.1, 4.4.1 e 4.6.1 

Redação atual: Item 4.3.1 - Em relação aos processos divulgados no item 4.3, indicar o 
valor total provisionado, se houver. 

Item 4.4.1 - Em relação aos processos divulgados no item 4.4, indicar 
o valor total provisionado, se houver. 

Item 4.6.1 - Em relação aos processos divulgados no item 4.6, indicar 
o valor total provisionado, se houver. 

 
Proposta de alteração: Item 4.3.1 - Em relação aos processos divulgados no item 4.3, 
indicar o valor total provisionado dos processos individualmente descritos neste item, 
considerados em conjunto, se houver. 

Item 4.4.1 -- Em relação aos processos divulgados no item 4.4, indicar 
o valor total provisionado dos processos individualmente descritos neste item, 
considerados em conjunto, se houver. 

Item 4.6.1 - Em relação aos processos divulgados no item 4.6, indicar 
o valor total provisionado dos processos individualmente descritos neste item, 
considerados em conjunto, se houver. 

Justificativa: A proposta de alteração visa esclarecer que não deve ser considerado 

neste campo o somatório dos valores totais provisionados que constam nas 

Demonstrações Financeiras, mas sim o somatório dos valores totais provisionados dos 

processos relevantes individualmente descritos em cada item.  

 

3) Quadro 10 – Comentários dos Diretores – Item 10.1 (f) 

Redação atual: Item 10.1 (f) – Os diretores devem comentar sobre: níveis de 

endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (...) 



 

 

Proposta de alteração: Incluir um subitem descrevendo informações acerca do 

cumprimento dos covenants de financiamentos. 

Justificativa: Compatibilizar as informações das Demonstrações Financeiras com o 

Formulário de Referência, tendo em vista que as companhias informam em nota 

explicativa o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Esta informação é de 

obrigatoriedade para a Demonstração Financeira, conforme Pronunciamento Técnico 

CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis (R1), item 74, bem como para o 

item 18.1 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/07. 

 

4) Quadro 10 – Comentários dos Diretores – Item 10.4 

Redação atual: Item 10.4 – Os diretores devem comentar:  (...) 

Proposta de alteração: Incluir um subitem de forma a constar o esclarecimento acerca 

das reclassificações do Balanço Patrimonial divulgado no último exercício, caso 

tenham ocorrido. 

Justificativa: Esta inclusão é fundamentada na melhoria da informação, tendo em 

vista que as companhias não divulgam no Formulário de Referência as reclassificações 

ocorridas, bem como nas Demonstrações Financeiras. Ademais, conforme o 

Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), item 41, a entidade deve divulgar: (i) a natureza 

de reclassificação; (ii) o montante de cada item ou classe de itens que foi 

reclassificado; e (c) a razão para a reclassificação. 

 

5) Quadro 12 - Assembleia geral e administração – Item 12.6 (b) 

Redação atual: Item 12.6. (b) – Em relação a cada um dos administradores e membros 

do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: idade 

Proposta de alteração: Item 12.6. (b) – Em relação a cada um dos administradores e 

membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: data de 

nascimento. 



 

 

Justificativa: A sugestão de alteração visa minimizar as falhas de atualização do 

formulário de referência, não havendo a necessidade de atualização todo ano quando 

não houver alteração do administrador.  

 

6) Quadro 12 - Assembleia geral e administração – Item 12.5 (k) 

Redação atual: Item 12.5. (k) – Em relação a cada um dos administradores e membros 

do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: percentual de participação 

nas reuniões.  

Proposta de alteração: Item 12.5. (k) – Em relação a cada um dos administradores e 

membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: percentual de 

participação nas reuniões no último exercício social, caso aplicável. 

Justificativa: Entendemos ser importante definir um marco temporal para melhor 

orientar o preenchimento da informação. Sendo assim, nossa sugestão é incluir que a 

informação seja referente ao último exercício social.   

 

7) Quadro 12 - Assembleia geral e administração – Item 12.6  

Redação atual: Item 12.6 – Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em 

relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, 

de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam 

estatutários. 

Proposta de alteração: Item 12.6 – Fornecer as informações mencionadas no item 

12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de 

auditoria, de risco, financeiro e de remuneração. ainda que tais comitês ou estruturas 

não sejam estatutários. 

Justificativa: Com a ampliação do nível de informação para todos os comitês, 

entendemos que não deveria ser abrangido os comitês não estatutários, tendo em 



 

 

vista que estes, não raramente, são compostos por um número muito grande de 

funcionários não administradores, que são passíveis de grande rotatividade.  

 

8) Quadro 14 – Recursos Humanos – Item 14.4  

Redação atual: Item 14.4 – Descrever as relações entre o emissor e sindicatos 

Proposta de alteração: Item 14.4 – Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, 

indicando se houve paralisações e greves nos últimos três exercícios.  

Justificativa: Obter maior grau de informação para o investidor.  

 

 

Sem mais, e com protestos de elevada estima e consideração, colocamo-nos à inteira 

disposição da CVM para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários.  

 

Atenciosamente,  

Original assinado por 

Marcio Guedes Pereira Junior 
Presidente do Comitê de Finanças Corporativas e Diretor da 

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
 


