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No final do ano de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou algumas normas que impactam diretamente o dia a dia
das companhias abertas.

Essas normas têm por objetivo a redução dos custos de observância, o atendimento à crescente demanda de investidores por
informações (especialmente ESG), e a busca pelo alinhamento da regulamentação brasileira aos avanços dos mercados
desenvolvidos.

Os times de Companhias Abertas e de Mercados Financeiro e de Capitais estão à disposição.

• Resolução CVM 59, de 22 de dezembro de 2021: altera, essencialmente, a Instrução CVM 480, e, secundariamente, a Instrução CVM 481,
promovendo inovações substanciais sobre o regime informacional das companhias abertas.

• Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019: altera o artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas),
para dispor sobre as publicações obrigatórias.

• Parecer de Orientação 39, de 20 de dezembro de 2021: dispõe sobre requisitos de publicação a serem observados nas demonstrações
financeiras resumidas.
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Por fim, a CVM também editou a Resolução CVM 60, trazendo um regime jurídico específico aplicado às securitizadoras, de modo a
diferenciá-lo, portanto, das regras jurídicas aplicáveis às demais companhias abertas, tendo em vista, primordialmente, as
peculiaridades do mercado de securitização, por exemplo, o fato de os valores mobiliários emitidos por elas estarem vinculados a
patrimônios separados de seu próprio patrimônio.

Para o ano de 2022, ainda devem ser lançadas novas resoluções, que criarão obrigações adicionais. Assim, alertamos as companhias
para as seguintes discussões:

• Audiência pública CVM/SDM nº 01/21: trata da divulgação de informações sobre demandas societárias;

• Audiência pública CVM/SDM nº 09/21: trata da regulamentação da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, quanto à composição do
Conselho de Administração (número mínimo de conselheiros independentes e exceções à regra de vedação à acumulação de cargos de
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração) e quanto à emissores com voto plural (critério de relevância de
transações com partes relacionadas para as quais o voto plural é inaplicável).
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A Resolução CVM 59 altera, essencialmente, a Instrução CVM 480, e, secundariamente, a Instrução CVM 481, promovendo
inovações substanciais no regime informacional das companhias abertas.

Além de alterações estruturais no Formulário de Referência, a Resolução 59 incorporou à Instrução CVM 480 diversas
recomendações constantes no Ofício-Circular/CVM/SEP, já adotadas pelos emissores, tais como (i) a indicação dos diretores
responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, ao longo da declaração elaborada nos termos do art. 25 da ICVM 480,
se concordam ou não com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e as razões, em caso de discordância; e
(ii) a prorrogação dos prazos em dias corridos para o primeiro dia útil subsequente quando encerrados em dias não úteis.

resolução CVM 59  |  em vigor a partir de 2 de janeiro de 2023

Dentre as diversas reformas promovidas pela Resolução CVM 59 ao longo da ICVM 480, as alterações realizadas no Formulário de
Referência demandarão maiores esforços de adequação pelos emissores. No entanto, o resultado é um documento mais intuitivo.

Nessa reestruturação, destacam-se algumas exclusões, tendo em vista que as informações exigidas já eram prestadas por outros
meios, e algumas simplificações e reduções de conteúdo, também tendo em vista as informações já prestadas por outros meios.

Identificamos cada uma dessas alterações no Anexo I.

formulário de referência  |  nova estrutura

novas normas da comissão de valores mobiliários



Além dessa reestruturação, a CVM incorporou outras simplificações na nova Instrução CVM 480:

• Possibilidade de realização de remissões, ao longo dos itens não estruturados do Formulário de Referência, a outros documentos
disponibilizados

• Dispensa, para as companhias que sejam categoria A e autorizadas por entidade administradora de mercado, à negociação de ações ou
de certificados de depósito de ações em bolsa de valores:

– de disponibilizar e manter as informações periódicas e eventuais na página de relações com investidores dos emissores

– de apresentar o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas; e

– Apresentar o formulário de referência, caso estejam em recuperação judicial.

formulário de referência  |  nova estrutura

Atenção!

Os emissores que, hoje, têm a obrigação de disponibilizar e manter as informações periódicas e eventuais na página de relações com investidores dos emissores
precisam fazê-lo por três anos (e não mais cinco anos).

Atenção!

Para que a Companhia possa fazer remissões:
• os documentos devem ter sido previamente enviados à CVM; e
• devem ser fornecidas todas as informações necessárias para que os investidores possam acessar o documento no qual é feita a remissão.
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Com o esforço de alinhamento às melhores práticas de divulgação de informações ESG – ambientais, sociais e de governança
corporativa –, a CVM incluiu, ao longo do Formulário de Referência, vários campos em que devem ser prestadas informações sobre
esses aspectos. Assim, é importante que as Companhias, desde já, avaliem tais informações.

Destacamos, na tabela constante do Anexo II, essas novas obrigações, indicando as questões que demandarão uma atenção
especial para o preenchimento do novo Formulário de Referência.

novas informações a serem prestadas

Com a alteração da Instrução CVM 480, passa a ser obrigatória a atualização do Formulário de Referência, além das hipóteses já
previstas, quando administradores ou membros do conselho fiscal tenham sofrido:

• qualquer condenação criminal;

• qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; ou

• qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

novas hipóteses de atualização

Atenção!

O prazo de atualização do Formulário de Referência nessa nova hipótese passará a fluir a partir do momento em que os administradores ou membros do conselho
fiscal comunicarem ao emissor sua condenação judicial ou administrativa.
De outro lado, os administradores ou membros do Conselho Fiscal devem comunicar o emissor imediatamente após a publicação da decisão.
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As Transações com Partes Relacionadas continuam sendo objeto de atenção especial pela CVM, que buscou, com a reforma da
Instrução CVM 480, reduzir as informações prestadas sobre transações com partes relacionadas de modo a concentrar informações
sobre os negócios com maior potencial de gerar prejuízos aos acionistas não controladores.

transações com partes relacionadas

A CVM excluiu a obrigação de apresentação de algumas Transações com Partes Relacionadas no Formulário de Referência –
exatamente aquelas que não precisam ser divulgadas por meio do Comunicado sobre Transações com Partes Relacionadas.

• transações entre o emissor e suas controladas, diretas e indiretas, salvo nos casos em que haja participação no capital social da
controlada por parte dos controladores diretos ou indiretos do emissor, de seus administradores ou de pessoas a eles vinculadas;

• transações entre controladas, diretas e indiretas, do emissor, salvo nos casos em que haja participação no capital social da controlada
por parte dos controladores diretos ou indiretos do emissor, de seus administradores ou de pessoas a eles vinculadas; e

• remuneração dos administradores.

informações no formulário de referência
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Foram ampliadas as exceções à apresentação do Comunicado de Transações com Partes Relacionadas:

• Por meio da revisão do conceito de “transações correlatas”, e, assim, a dispensa de divulgação do comunicado de transações com partes
relacionadas nos casos:

– de transações rotineiras e relacionadas ao curso normal dos negócios;

– de transações que sigam sempre o mesmo processo de negociação e aprovação; e

– em que, em comunicado anterior, realizado dentro do mesmo exercício social, os emissores tenham indicado o caráter rotineiro
das transações e estimado o valor total das transações até o fim do exercício social.

• Pela dispensa expressa de comunicação de:

– operações de crédito e serviços financeiros prestados por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, no
curso normal dos negócios das partes envolvidas e em condições similares às por elas praticadas com partes não relacionadas; e

– transações que tenham sido precedidas por licitações ou outros procedimentos públicos de determinação de preços.

comunicado sobre transações com partes relacionadas (anexo 30-XXXIII)

Curiosidades

A CVM havia sugerido outras alterações na ICVM 480, mas, diante de manifestações recebidas na audiência pública, acabou voltando atrás.
Assim, manteve-se o prazo de sete dias úteis para apresentação do Comunicado sobre Transações com Partes Relacionadas (para o que a CVM havia sugerido
reduzir para três dias úteis) e excluiu-se a sugestão de inclusão em norma da hipótese de cancelamento de ofício de registro por não realização de oferta pública
de distribuição de valores mobiliários em período de 12 meses.
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A partir de 1º de janeiro deste ano, entraram em vigor as alterações realizadas na redação do artigo 289, inciso I e II da Lei das S.A.
com o intuito de simplificar e reduzir o custo de observância das companhias e, ao mesmo tempo, fornecer as informações
financeiras essenciais sobre as companhias.

Assim, desde o início do ano, as companhias não precisam mais realizar suas publicações nos órgãos oficiais, bastando que tais
divulgações sejam efetuadas em jornal de grande circulação, de forma resumida, e com divulgação simultânea da íntegra dos
documentos na página do mesmo jornal na internet.

lei 13.818/19: o novo artigo 289

Atenção!

O jornal de grande circulação deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos divulgados em sua própria página da internet.
Essa certificação deverá ser emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

O que fazer

A única medida que precisa ser adotada pelas companhias diante dessa alteração legislativa é reapresentar o Formulário Cadastral para excluir, se for o caso, o
Diário Oficial como um dos canais de comunicação da companhia.

Lembrando  |  Quero mudar o jornal que utilizo para as publicações legais. O que fazer?

Nos termos do Ofício Circular CVM/SEP, as publicações serão sempre feitas no mesmo jornal, escolhido em reunião do Conselho de Administração, e qualquer
mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da AGO.
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Diante da nova regra do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, a CVM publicou, em 20 de dezembro de 2021, o Parecer de
Orientação 39, que dispõe sobre requisitos de publicação a serem observados nas demonstrações financeiras resumidas.

parecer de orientação 39
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Todas as demonstrações financeiras resumidas devem:

• ser elaboradas a partir de números auditados das demonstrações financeiras completas

• ser precedida de:

– Aviso – com texto padrão, para explicitar que se trata de informações resumidas e que não devem ser consideradas isoladamente;
e

– Indicação do endereço eletrônico onde é possível localizar as demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o relatório
do auditor independente.

requisitos das demonstrações financeiras resumidas

Aviso

“As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de
decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas
na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.”

Endereços eletrônicos

• Do jornal de grande circulação
• Da Companhia

• Da CVM
• Da B3, no caso de companhias listadas
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• contemplar um comparativo com o exercício anterior, ainda que em menores detalhes, das as informações abaixo,
no mínimo:

– Balanço patrimonial resumido;

– Demonstração do resultado do exercício resumida;

– Demonstração do resultado abrangente resumida;

– Demonstração dos fluxos de caixa resumida;

– Demonstração da mutação do patrimônio líquido resumida; e

– Demonstração do valor adicionado resumida;

conteúdo mínimo das demonstrações financeiras resumidas

Atenção!

O Parecer de Orientação detalha quais as contas devem, no mínimo, estar presentes nessa versão resumida. Para ver quais contas são essas, vide Anexo III.
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A Companhia poderá divulgar apenas trechos relevantes das notas explicativas, elaborados a partir das notas explicativas completas
das demonstrações financeiras auditadas e com a indicação do endereço eletrônico onde estão divulgadas as informações
completas.

As notas explicativas resumidas devem contemplar, no mínimo:

• Breve contexto operacional da companhia;

• Bases de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras;

• Mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício social anterior;

• Políticas contábeis críticas e as discricionárias; e

• Eventos subsequentes relevantes.

É recomendável, ainda, a divulgação da proposta da destinação do resultado discriminando:

• base de cálculo dos dividendos, inclusive os já pagos durante o exercício social; e

• montante do dividendo por ação.

notas explicativas resumidas
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O relatório do Auditor Independente resumido deve conter, no mínimo:

• tipo da opinião (sem modificação ou com modificação, especificando se opinião com ressalvas, opinião adversa ou abstenção de
opinião);

• resumo dos assuntos que levaram a modificações na opinião do auditor, se houver;

• declaração sobre a existência de relatório sobre as demonstrações financeiras completas;

• onde o relatório do auditor se encontra disponível; e

• data de emissão do relatório.

relatório do auditor independente resumido 

Atenção

O auditor independente deve verificar se as informações publicadas de forma condensada estão em consonância com as demonstrações financeiras completas
auditadas e com o relatório emitido pelo auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas.
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O parecer do Conselho Fiscal resumido deve conter, no mínimo:

• a opinião sobre o processo de elaboração e o conteúdo das demonstrações financeiras e do relatório anual da administração;

• se houve voto divergente; e

• outros assuntos considerados como essenciais pelo Conselho Fiscal.

parecer do conselho fiscal resumido

Quaisquer menções aos termos Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização - LAJIDA (EBITDA) e Lucros Antes dos
Juros e Tributos – LAJIR (EBIT), incluindo versões ajustadas, em demonstrações financeiras resumidas, devem ser obrigatoriamente
acompanhadas de conciliação dos valores apresentados, observando os requisitos da Instrução CVM nº 527/2012.

Link para acesso ao Parecer de Orientação 39:

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare039.html

LAJIDA (EBITDA) e LAJIR (EBIT)

novas normas da comissão de valores mobiliários



Em linha com a necessidade de regulação específica, a Resolução CVM 60 dispõe, dentre outros temas, sobre o registro, as
obrigações, as assembleias de investidores, a prestação de serviços de securitização, o regime informacional da securitizadora e de
suas operações, bem como os aspectos operacionais e de controles internos das companhias securitizadoras.

A Resolução CVM 60 trata tanto das companhias securitizadoras, independentemente do valor mobiliário emitido nas operações de
securitização, como de disposições específicas relativas a determinados valores mobiliários emitidos e a determinadas categorias de
securitizadora.

A seguir, um panorama detalhado das securitizadoras à luz da Resolução CVM 60, bem como das alterações trazidas por referida
norma.

resolução CVM 60  |  em vigor a partir de 2 de maio de 2022
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partes envolvidas em uma operação de securitização

Securitizadora: A sociedade responsável por comprar os direitos creditórios da empresa e emitir títulos
mobiliários disponíveis para serem negociados por investidores.

Investidores: Quem aplica recursos nos títulos mobiliários, visando um retorno sob renda fixa,
possibilitando à securitizadora pagar a sociedade da qual comprou os direitos creditórios.

Empresa: A sociedade que vai oferecer os direitos dos créditos à securitizadora, de forma que estes sejam
convertidos em títulos mobiliários (forma de investimento), como debêntures, certificados de recebíveis
imobiliários (“CRI”) ou certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”).
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principais títulos mobiliários emitidos pela securitizadora

CRI: recebíveis com lastro destinado ao mercado imobiliário, como aluguéis, parcelas de financiamento etc.
É isento de Imposto de Renda (“IR”).

Debêntures Financeiras: títulos mobiliários emitidos pelas securitizadoras, com base na Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução nº
2.686”). Também são investimentos de renda fixa, todavia possuem incidência
de IR.

CRA: recebíveis com lastro em direitos creditórios do agronegócio. É isento de IR.
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tipos de securitizadoras

Objeto de Securitização

De Créditos Financeiros
securitização créditos financeiros, oriundos de operações bancárias, como investimentos, financiamentos e 
empréstimos

De Créditos Imobiliários direitos creditórios imobiliários, para a emissão de CRI

De Crédito do Agronegócio direitos creditórios do agronegócio para a emissão de CRA

De Ativos Empresariais
“ativos empresariais” oriundos de operações praticadas por empresas de serviço, da indústria ou do comércio, com 
vencimento futuro, representados por duplicatas, cheques pós-datados, recebíveis de cartões de crédito, contratos 
de fornecimento de mercadorias ou produtos etc
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principais alterações apresentadas pela resolução CVM 60

Conforme o objetivo da securitizadora, o registro na CVM, que permite que os títulos de securitização sejam adquiridos, no
mercado primário ou secundário, por investidores que não sejam considerados profissionais, poderá ser de uma das seguintes
formas:

• S1: permite a emissão pública de títulos de securitização exclusivamente com a instituição de regime fiduciário; ou

• S2: permite a emissão pública de títulos de securitização com ou sem instituição de regime fiduciário.

registro

Companhias não registradas na CVM podem realizar ofertas públicas de títulos de securitização, desde que tais ofertas sejam destinadas exclusivamente a
investidores profissionais, por meio da Instrução CVM 476.
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O registro na CVM não é requerido caso a securitizadora seja subsidiária integral de outra securitizadora registrada na categoria S2,
desde que a securitizadora dispensada de registro:

• atue em segmento sem previsão legal de instituição do regime fiduciário

• tenha somente uma emissão em circulação; e

• tenha os mesmos diretores da companhia securitizadora.

dispensa de registro na CVM

Prazo para o registro

A CVM tem 60 dias para analisar o pedido de registro, incluindo análise inicial e formulação de exigências.
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• Cooperar e prestar informações ao agente fiduciário que lhe permitam o exercício de suas funções;

• Zelar pela existência e a integridade dos ativos e instrumentos que compõem o patrimônio separado, inclusive quando custodiados,
depositados ou registrados por terceiros;

• Verificar a situação fiscal dos devedores que representem parcela igual ou superior a 20% do valor total do lastro, quando de sua
aquisição.

obrigações das companhias securitizadoras

Destaque

A Resolução 60 criou um regime bastante flexível:
Permite-se a criação de obrigações por regulamentação específica e pelos termos do instrumento de emissão.
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A Resolução CVM 60 permite a distribuição de títulos de securitização [de sua própria emissão,] sem a contratação de instituição
intermediária, desde que tal distribuição observe o valor limite de até R$ 120 milhões.

Para isso, deverá observar as seguintes condições:

• atender às normas:

a. de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas
com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; e

b. sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente;

c. sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa
referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;

• indicar um diretor responsável pela distribuição e pelo cumprimento das normas de que tratam as alíneas “a” e “b” acima; e

• indicar um diretor responsável pelo cumprimento das normas de que trata a alínea “c”.

distribuição de títulos de securitização [de sua própria emissão], sem a contratação de instituição 
intermediária 
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• Quórum de aprovação: maioria de votos dos presentes, sem prejuízo do quórum para a substituição da companhia securitizadora na
administração do patrimônio separado, que não pode ser superior a títulos de securitização representativos de mais de 50% do
patrimônio separado.de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de
operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; e

– Para os efeitos de cômputo de quórum e de manifestação de voto, a cada investidor cabe a quantidade de votos representativa de
sua participação no patrimônio separado, salvo nos casos previstos no instrumento de emissão

– Na hipótese de a emissão contar com mais de uma classe de títulos de securitização, o instrumento de emissão pode dispor sobre
a existência de direitos políticos especiais e o exercício do direito de voto na assembleia em relação a cada classe em separado.

assembleias de titulares de valores mobiliários emitidos pelas companhias securitizadoras (que 
configurem operações de securitização)

Consulta formal

As deliberações da Assembleia Geral de Investidores podem ser tomadas por meio de consulta formal caso prevista no instrumento de emissão.
Deve ser concedido aos investidores prazo mínimo de dez dias para manifestação.

novas normas da comissão de valores mobiliários



• Competências e possibilidades:

– A Assembleia Geral de Investidores pode autorizar que as securitizadoras adiantem rendas futuras aos investidores, sem prejuízo
da possibilidade de resgate antecipado, amortização extraordinária, ou outra forma de liquidação adiantada. Como regra geral,
tais operações são vedadas, salvo de previstas no instrumento de emissão.

– As demonstrações financeiras cujo relatório de auditoria não contiver opinião modificada podem ser consideradas
automaticamente aprovadas caso a assembleia especial de investidores correspondente não seja instalada.

– Compete privativamente à assembleia especial de investidores deliberar sobre destituição ou substituição da companhia
securitizadora na administração do patrimônio separado, a qual pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

✓ insuficiência dos bens do patrimônio separado para liquidar a emissão de títulos de securitização;

✓ decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da companhia securitizadora;

✓ nos casos expressamente previstos no instrumento de emissão original, que podem ser de aplicação automática ou sujeitos
à deliberação da assembleia geral de investidores, nos termos do instrumento de emissão; ou

✓ qualquer outra hipótese deliberada pela assembleia especial de investidores, desde que conte com a concordância da
companhia securitizadora.

assembleias de titulares de valores mobiliários emitidos pelas companhias securitizadoras (que 
configurem operações de securitização)
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• Responsável: o diretor da securitizadora é o responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e
controles internos e da Resolução 60;

• Relatório anual: deve ser apresentado aos órgãos de administração da securitizadora, até o último dia útil do mês de abril de cada ano;

• Informes mensais das securitizadoras: em até 30 dias;

• Atualização do formulário de referência pelas companhias securitizadoras S1 e S2: mantido o prazo de 5 meses;

• Exercício social: flexível. As securitizadoras podem fixar como data de encerramento do exercício social outras datas que não somente 31
de dezembro de cada ano, para permitir o melhor alinhamento do exercício social do patrimônio separado com o do devedor do lastro.

regime informacional das securitizadoras

Conteúdo do Relatório Anual

• conclusões dos exames efetuados;
• recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e
• manifestação do diretor responsável pelas atividades de securitização a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas

planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.
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As securitizadoras devem desenvolver e implementar regras, procedimentos e controles internos, por escrito, que devem:

• garantir o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes e aos padrões ético e profissional; e

• ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.

• assegurar o controle de informações confidenciais a que tenham acesso seus administradores, empregados e colaboradores;

• assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio
eletrônico;

• implantar e manter programa de treinamento de administradores, empregados e colaboradores que tenham acesso a informações
confidenciais ou participem de processo de distribuição de certificados e títulos de securitização; e

• implantar e manter planos de contingência e continuidade de negócios.

controles internos
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audiências públicas  |  audiência pública CVM SDM 01/21

A CVM colocou em audiência pública proposta de alteração da Instrução CVM 480, com o propósito de propor medidas de
aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção a investidores e acionistas minoritários em linha com recomendações emitidas pela
OCDE.

Caso aprovada, as companhias abertas registradas na categoria A terão uma nova obrigação: divulgar, em momentos determinados,
informações sobre demandas societárias em que o emissor, seus acionistas controladores ou seus administradores figurem como
partes e:

• que envolvam direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; ou

• nas quais possa ser proferida decisão cujos efeitos possam atingir a esfera jurídica do emissor ou de outros titulares de valores
mobiliários de emissão do emissor que não sejam partes do processo.

A regra traz um rol de demandas societárias que é exemplificativo, mas a CVM também colocou em discussão deixar o texto mais genérico,
buscando colher impressões a respeito.

divulgação de demandas societárias

Em discussão

O rol – exemplificativo – de hipóteses específicas deve, eventualmente, ser complementado por um uma obrigação mais genérica de divulgar, como “qualquer
outra informação que possa influir de modo ponderável na decisão dos acionistas, incluindo aqueles que não são parte do processo, de exercer quaisquer direitos
relacionados aos direitos que estão sendo objeto do litígio”?
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A Minuta prevê um prazo de três dias úteis para a divulgação dos comunicados referentes às demandas societárias contados do
evento que deu origem à obrigação *Momentos em que devem ser divulgadas informações sobre demandas societárias:

prazo

Processos judiciais

• Decisões provisórias
• Julgamentos de mérito

Acordos

Independentemente da via judicial ou
arbitral

Processos arbitrais

• Decisões sobre jurisdição ou 
impugnação de árbitros

• Resultados de sentença
de mérito

Instauração

Conteúdo mínimo:
• partes;
• valores/bens/direitos envolvidos;
• principais fatos; e
• pedido

Atenção!

A obrigação de divulgação de demandas societárias não afastará a divulgação de informações relativas à mesma demanda por meio de fato relevante (caso assim
seja considerada) e do Formulário de Referência.
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audiência pública CVM SDM 09/021
A CVM também colocou em audiência pública proposta de alteração da Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002, e da Instrução
CVM 480 para regulamentar determinadas matérias tratadas pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

A Lei 14.195/21 é resultado da conversão da Medida Provisória 1.040/2021 em lei e responsável por diversas alterações relevantes
ao ordenamento brasileiro com o objetivo de facilitar e simplificar o ambiente de negócios e melhorar a colocação do Brasil no
então existente ranking Doing Business, do Banco Mundial, em relação à facilidade de fazer negócios. As alterações de maior
destaque da Lei 14.195/21 são:

• Ampliação do prazo de convocação de Assembleias Gerais de 15 para 21 dias;

• Inclusão de competência privativa da Assembleia Geral para aprovar transações com partes relacionadas e alienação de ativos em
montantes superiores a 50% dos ativos totais da Companhia;

• Vedação à acumulação de cargos de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração;

• A obrigatoriedade de companhias abertas deverá ter conselheiros independentes em seu Conselho de Administração, nos termos e
prazos a serem estabelecidos pela CVM; e

• A possibilidade de criação e emissão de ações ordinárias com voto plural.

• Limite de uso: o voto plural não é adotado em AGs sobre:

– remuneração de administradores; e

– TPRs relevantes (cf. critério determinado pela CVM)

lembrando
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Caso as normas sugeridas sejam aprovadas:

• A vedação à acumulação do cargo de presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou principal executivo da
companhia não será aplicável às companhias que tenham auferido receita bruta consolidada inferior a R$ 500 milhões, verificada com
base nas últimas demonstrações financeiras anuais aprovadas pela assembleia geral.

• Os conselhos de administração das companhias abertas deverão contar com, no mínimo, 2 ou 20% de conselheiro independentes, cuja
definição, incorporada na Instrução CVM 367, é a mesma definição constante do Regulamento do Novo Mercado.

• O voto plural não se aplicará a votações da assembleia geral de acionistas que deliberem sobre transações com partes relacionadas
consideradas relevantes para os fins das regras de divulgação de Comunicado de Transações com Partes Relacionadas, ou seja,
transações ou o conjunto de transações correlatas, cujo valor total supere R$50 milhões ou 1% do ativo total do emissor, ou outras
transações, a critério da administração, tendo em vista: a) as características da operação; b) a natureza da relação da parte relacionada
com o emissor; e c) a natureza e extensão do interesse da parte relacionada na operação.

lembrando

Voto Plural

• Limite: dez votos por ação
• Prazo: sete anos, prorrogáveis
• Possibilidade de utilização: (i) companhias fechadas; (ii) companhias abertas que não tenham ações ou valores mobiliários conversíveis em ações admitidos à

negociação.
• Emissão: se não houver previsão de diversidade de classes no estatuto, depende da aprovação de todos os titulares das ações atingidas. Se houver previsão,

emissão depende de aprovação em assembleia com quórum qualificado + direito de recesso.
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Este certamente é um dos temais mais debatidos na Audiência Pública CVM/SDM 09/21, tendo em vista a adoção de uma regra
presente no regulamento do segmento de listagem mais rígido quanto às exigências adicionais de governança corporativa.

Assim, caso aprovada a proposta da CVM, as Companhias deverão observar, ainda, um procedimento para a caracterização do
conselheiro como independente.

definição de conselheiro independente

Não são considerados independentes

• o acionista controlador;
• aquele que tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias

relacionadas à companhia;
• o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de

administrador do acionista controlador; e
• aquele que foi, nos últimos três anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador.

Precisam ter sua independência subjetivamente avaliada

• O afim até segundo grau do controlador, administrador da companhia ou administrador do controlador;
• Quem foi, nos últimos três anos, empregado ou diretor de coligadas, controladas ou sob controle comum;
• Quem tem relações comerciais com a companhia, o controlador ou coligadas, controladas ou sob controle comum;
• Quem ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o acionista controlador que tenha poder decisório na

condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e
• Quem recebe outra remuneração da companhia, do controlador, coligadas, controladas ou sociedades sob controle comum além daquela relativa à atuação

como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, do acionista controlador, de suas coligadas, controladas ou sob controle comum
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definição de conselheiro independente

Sempre são considerados independentes

Nas companhias com acionista controlador, os conselheiros eleitos mediante votação em separado
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caracterização da independência do conselheiro independente

O indicado a conselheiro independente apresenta sua declaração
de independência

A conclusão do conselho de administração é inserida Proposta da
Administração para a Assembleia Geral que elegerá os membros
do conselho

O conselho de administração avalia a independência do
candidato, com base, inclusive, na declaração apresentada pelo
indicado (RCA)

Os acionistas deliberam sobre a independência dos indicados a
Conselheiros Independentes
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dúvidas?

Para mais informações, entre em contato com nossa equipe de 
Companhias Abertas e de Mercados Financeiro e de Capitais

Acesse: www.ldr.com.br
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anexo I  |  formulário de referência –exclusões e simplificações
Exclusões Simplificações e reduções de conteúdo

seção 3 (informações financeiras selecionadas)
seção 4 (fatores de risco), no que se refere a informações sobre processos 
judiciais, administrativos e arbitrais

seção 9 (ativos relevantes)
seção 5.2 (riscos de mercado), com a substituição pelas informações mais 
gerais previstas no item 5.1

seção 15 (parte - grupo econômico), no que se refere às informações sobre 
acordos de acionistas e operações societárias

seção 6 (histórico do emissor)

seção 19 (planos de recompra e valores mobiliários em tesouraria) seção 12 (estrutura administrativa)

seção 20 (política de negociação de valores mobiliários) seção 16 (transações com partes relacionadas)

seção 21 (política de divulgação de informações) (seção 17 (capital social)

seções 3*, 7, 8, 10, 11, 14, 18 e 19* para as quais a Resolução 59 limitou a um 
exercício social, como regra geral, o período em relação ao qual as 
informações integrantes do Formulário de Referência devem se referir.

* Itens excluídos

Atenção!

O Formulário de Referência apresentado por conta do pedido de registro de emissor de valores mobiliários deve abranger as informações referentes às últimas
três demonstrações financeiras e às últimas informações contábeis divulgadas.
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

1.6, d. Contribuições financeiras, com indicação dos respectivos valores, 
efetuadas diretamente ou por meio de terceiros: 
i. em favor de ocupantes ou candidatos a cargos políticos;
ii. em favor de partidos políticos;
iii. para custear o exercício de atividade de influência em decisões de 

políticas públicas, notadamente no conteúdo de atos normativos.

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência 

Informação nova

1.9, “i”. Explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso:
i. a não divulgação de informações ESG

O atual Formulário de Referência solicita que as Companhias informem se 
divulgam informações sociais e ambientais. Com o novo Formulário de 
Referência, a CVM tornou, de forma expressa, essa prática como “pratique ou 
explique”. Assim, caso a Companhia não divulgue “informações ESG em 
relatório anual ou outro documento específico para esta finalidade”, deverá 
explicar por que não o faz.

1.9, e. Se o relatório ou documento produzido considera a divulgação de uma 
matriz de materialidade e indicadores-chave de desempenho ESG, e quais são 
os indicadores materiais para o emissor.

1.9, i. Explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso:
i. a não adoção de matriz de materialidade;
ii. a não adoção de indicadores-chave de desempenho ESG.

A despeito da CVM não exigir a divulgação de uma matriz de materialidade e 
indicadores-chave de desempenho ESG, a Autarquia exige a divulgação da 
adoção dessa prática. Assim, a companhia precisará obter essas informações 
internamente, para preenchimento do Formulário de Referência. 

Além de solicitar a indicação da utilização da matriz de materialidade e de 
indicadores ESG, a CVM também tornou essa prática como “pratique ou 
explique”. Assim, caso a Companhia não adote uma matriz de materialidade e 
indicadores-chave de desempenho ESG, deverá explicar por que não o faz. 

Vale destacar que essa é uma oportunidade para que a Companhia avalie a 
adoção de práticas com relação à adoção de uma matriz de materialidade e 
de indicadores-chave de desempenho ESG.
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

1.9, f. Se o relatório ou documento considera os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e quais 
são os ODS materiais para o negócio do emissor.

1.9, g. Se o relatório ou documento considera as recomendações da Força-
Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas 
(TCFD) ou recomendações de divulgações financeiras de outras entidades 
reconhecidas e que sejam relacionadas a questões climáticas.

1.9, “i”. Explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso:
v. a não consideração dos ODS ou a não adoção das recomendações  

relacionadas a questões climáticas, emanadas pela TCFD ou outras 
entidades reconhecidas, nas informações ESG divulgadas.

A despeito da CVM não exigir que a Companhia ou o relatório socioambiental 
considere os ODS ou recomendações da TCFD, a Autarquia exige a divulgação 
da adoção dessa prática. Assim, a companhia precisará obter essas 
informações internamente, para preenchimento do Formulário de Referência.

Além de solicitar a divulgação da adoção dos ODS ou das recomendações da 
TCFD, a CVM também tornou essa prática como “pratique ou explique”. Assim, 
caso a Companhia não adote tais ODS ou recomendações, deverá explicar por 
que não o faz.

Vale destacar que essa é uma oportunidade para que a Companhia avalie a 
adoção de práticas como os ODS ou as recomendações da TCFSD.

1.9, h. Se o emissor realiza inventários de emissão de gases do efeito estufa, 
indicando, se for o caso, o escopo das emissões inventariadas e a página na 
rede mundial de computadores onde informações adicionais podem ser 
encontradas

1.9, “i”. Explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso: 
vi. a não realização de inventários de emissão de gases do efeito estufa

A despeito da CVM não exigir que a Companhia realize inventários de emissão 
de gases do efeito estufa, a Autarquia exige a divulgação da adoção dessa 
prática. Assim, a companhia precisará obter essas informações
internamente, para preenchimento do Formulário de Referência. 

Além de solicitar a divulgação da realização de inventários de emissão de gases 
do efeito estufa, a CVM também tornou essa prática como “pratique ou 
explique”. Assim, caso a Companhia não realize tais inventários, deverá 
explicar por que não o faz.

Vale destacar que essa é uma oportunidade para que a Companhia avalie a 
adoção de práticas com relação à inventários de emissão de gases do efeito 
estufa.
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

4.1. Descrever os fatores de risco com efetivo potencial de influenciar a 
decisão de investimento, observando as categorias abaixo e, dentro delas, a 
ordem decrescente de relevância: (...)
d. seus administradores (...);
j. questões sociais;
k. questões ambientais;
l. questões climáticas, incluindo riscos físicos e de transição.

Já no atual Formulário de Referência, as Companhias devem descrever os 
fatores de risco a que estão sujeitas, em especial, aqueles relacionados com o 
emissor e seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle, seus 
acionistas, suas controladas e coligadas, seus fornecedores, seus clientes, com 
os setores da economia nos quais o emissor atue e sua respectiva regulação, 
com os países estrangeiros onde o emissor atua, questões socioambientais e 
riscos cibernéticos.
A Instrução CVM 480 elenca uma série de matérias que funcionam como uma 
lista exemplificativa dos grupos de risco a que as companhias podem estar 
sujeitas, permitindo, contudo, que a companhia deixe de mencionar matérias 
relacionadas aos itens da lista exemplificativa que não são aplicáveis. 

A Resolução 59 optou por incluir alguns itens nesta lista exemplificativa, 
destacando os fatores de risco relacionados a estes itens. Assim, a Companhia 
deverá fazer uma avaliação específica de riscos relacionados a 
administradores, questões sociais, ambientais e climáticas, de modo a 
prestar a informação de maneira destacada dos demais itens. 

4.2. Indicar os 5 (cinco) principais fatores de risco, dentre aqueles enumerados 
no campo 4.1, independentemente da categoria em que estejam inseridos

A Resolução CVM 59 exige que os fatores de risco sejam apresentados 
observando as categorias descritas na própria estrutura do Formulário de 
Referência, observando-se, dentro de cada categoria, uma ordem decrescente 
de relevância, o que já era recomendado pelo Ofício Circular CVM/SEP. A 
Resolução CVM 59 inova ao exigir que a companhia realize uma avaliação de 
todos os fatores de risco, estabelecendo uma ordem de relevância 
independentemente da categoria a que pertencem.
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o 
emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, 
tributários, cíveis, ambientais e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que 
sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas, 
indicando:
j. motivo pelo qual o processo é considerado relevante.

A Instrução CVM 480 atualmente em vigor já exige que as companhias 
divulguem uma análise do impacto em caso de perda do processo indicado no 
Formulário de Referência. Além dessas informações, a Resolução CVM 59 
passou a exigir que a companhia divulgue, para cada processo descrito, o 
motivo pelo qual ele é considerado relevante, sendo necessária mais uma 
análise dos processos para a inclusão da informação no Formulário de 
Referência.

5.3. c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de 
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública e medidas corretivas adotadas¹.

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência.

Informação nova

7.1. Descrever as principais características dos órgãos de administração e do 
conselho fiscal do emissor, identificando:
a. por órgão:

i. número total de membros, agrupados por identidade 
autodeclarada de gênero;

ii. número total de membros, agrupados por identidade 
autodeclarada de cor ou raça;

iii. número total de membros agrupados por outros atributos de 
diversidade que o emissor entenda relevantes.

Com a Resolução 59, a CVM passa a exigir a prestação de informações 
relacionadas a gênero, cor ou raça ou outros atributos de diversidade. 
Destaca-se, contudo, que tais informações devem ter como base uma 
autodeclaração. Nesse sentido, a companhia deverá se organizar para 
solicitar autodeclarações sobre os atributos de diversidade e processar tais 
informações, para divulgá-las de forma consolidada.

Informação nova

7.1. Descrever as principais características dos órgãos de administração e do 
conselho fiscal do emissor, identificando:
b. se houver, objetivos específicos que o emissor possua com relação à 
diversidade de gênero, cor ou raça ou outros atributos entre os membros de 
seus órgãos de administração e de seu conselho fiscal;
c. papel dos órgãos de administração na avaliação, gerenciamento e 
supervisão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima.

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência. Vale destacar que essa é uma 
oportunidade para que a Companhia avalie a adoção de práticas com relação à 
diversidade e com riscos e oportunidades relacionados ao clima. 

Informação nova

¹ A indicação pelo emissor dos casos independe de decisão administrativa ou judicial sobre os fatos detectados.
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

7.2. Em relação especificamente ao conselho de administração, indicar:
c.     se houver, canais instituídos para que questões críticas relacionadas a 
temas e práticas ESG e de conformidade cheguem ao conhecimento do 
conselho de administração.

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência. Vale destacar que essa é uma 
oportunidade para que a Companhia avalie a criação de canais para que 
questões críticas relacionadas a temas e práticas ESG e de conformidade 
cheguem ao conhecimento do conselho de administração. 

Informação nova

7.3. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal 
do emissor, indicar, em forma de tabela:
m. descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido 
durante os últimos 5 anos:
ii. condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do 
Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas

A Instrução CVM 480 atualmente em vigor já exige que as companhias 
divulguem condenações dos administradores em determinados tipos de 
processos. A Resolução CVM 59 traz como novidade a divulgação de 
condenações em processos administrativos do Banco Central do Brasil ou da 
Superintendência de Seguros Privados. Assim, a companhia deverá se 
organizar para obter essas informações – seja por meio de uma due
diligence, seja pelo questionamento ao próprio administrador ou membro do 
conselho fiscal.

8.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, 
dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, abordando os seguintes aspectos:
c. composição da remuneração, indicando:

i. principais indicadores de desempenho nele levados em 
consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a 
questões ESG

-
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anexo II  |  formulário de referência –novas informações
Item do formulário Providências

10.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes 
informações:
a. número de empregados, total e por grupos, com base na atividade 
desempenhada, na localização geográfica e em indicadores de diversidade, 
que, dentro de cada nível hierárquico do emissor, abranjam:

i. identidade autodeclarada de gênero;
ii. identidade autodeclarada de cor ou raça;
iii. faixa etária;
iv. outros indicadores de diversidade que o emissor entenda 

relevantes.

Com a Resolução 59, a CVM passa a exigir a prestação de informações 
relacionadas a gênero, cor ou raça ou outros atributos de diversidade. 
Destaca-se, contudo, que tais informações devem ter como base uma 
autodeclaração. Nesse sentido, a companhia deverá se organizar para 
solicitar autodeclarações sobre os atributos de diversidade e 
processar tais informações, para divulgá-las de forma consolidada.

Informação nova

10.3. Descrever as políticas e práticas de remuneração dos empregados do 
emissor, informando:
d. razão entre (i) a maior remuneração individual (considerando a 
composição da remuneração com todos os itens descritos no campo 8.2.d) 
reconhecida no resultado do emissor no último exercício social, incluindo a 
remuneração de administrador estatutário, se for o caso; e (ii) a mediana da 
remuneração individual dos empregados do emissor no Brasil, 
desconsiderando-se a maior remuneração individual, conforme reconhecida 
em seu resultado no último exercício social

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência. 

Informação nova

12.2. Emissores estrangeiros devem descrever os direitos de cada classe e 
espécie de ação emitida e as regras de seu país de origem e do país em que as 
ações estejam custodiadas no tocante a:
i.      hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares 
de valores mobiliários nessa situação;
j. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de 
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações 
ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das respectivas 
condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito 
não é garantido, caso aplicável.

A Companhia precisará obter essas informações internamente, para 
preenchimento do Formulário de Referência. 

Informação nova
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demonstrações financeiras resumidas –conteúdo mínimo
Balanço patrimonial resumido

I. Ativo Circulante
• Caixa e Equivalentes;
• Aplicações Financeiras;
• Títulos e Valores Mobiliários;
• Contas a Receber;
• Estoques;
• Impostos a Recuperar;
• Outros Ativos Circulantes.

III. Passivo Circulante
• Fornecedores;
• Salários e Benefícios a Pagar;
• Encargos Sociais;
• Obrigações Fiscais;
• Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo;
• IR e CS a pagar;
• Provisões; 
• Outros Passivos Circulantes.

II. Ativo Não Circulante
• Realizável de Longo Prazo;
• Investimentos;
• Propriedades para Investimento;
• Imobilizado;
• Ativo Biológico;
• Ativo de Direito de Uso;
• Ativo Intangível;
• Outros Ativos Não Circulantes.

IV. Passivo Não Circulante
• Empréstimos e Financiamentos;
• Passivo de Arrendamento;
• IR e CS diferidos;
• Provisões;
• Outros Passivos Não Circulantes.

V. Patrimônio Líquido
• Capital Social;
• Reservas de Capital
• Ajustes de Avaliação Patrimonial (Outros Resultados Abrangentes Acumulados);
• Reservas de Lucros;
• Lucros ou Prejuízos Acumulados;
• Outros itens do PL.
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demonstrações financeiras resumidas –conteúdo mínimo
Balanço patrimonial resumido

Demonstração do resultado do exercício 
resumida
• Valores relativos às receitas de vendas 

(líquida);
• Custo dos produtos, das mercadorias ou dos 

serviços vendidos;
• Lucro bruto;
• Despesas com vendas, gerais e administrativas
• Perdas por redução ao valor recuperável 

(impairment);
• Outras despesas e receitas operacionais
• Resultado da equivalência patrimonial
• Lucro ou prejuízo antes do resultado 

financeiro e impostos;
• Resultado financeiro;
• Resultado antes dos impostos sobre o lucro
• Despesa com imposto de renda e contribuição 

social;
• Lucro ou prejuízo líquido do exercício.

Demonstração do resultado abrangente 
resumida
• Lucro ou prejuízo líquido do exercício;
• Outros resultados abrangentes que não serão 

reclassificados para o resultado;
• Outros resultados abrangentes que poderão 

ser reclassificados para o resultado;
• Resultado abrangente do exercício.

Demonstração dos fluxos de caixa resumida
• Recursos líquidos gerados pelas atividades 

operacionais;
• Recursos líquidos gerados (utilizados) nas 

atividades de investimentos;
• Recursos líquidos gerados (utilizados) nas 

atividades de financiamentos 
• Aumento (redução) de caixa e equivalentes de 

caixa no exercício;
• Caixa e equivalentes de caixa no início do 

exercício;
• Caixa e equivalentes de caixa no fim do 

exercício.
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demonstrações financeiras resumidas –conteúdo mínimo
Balanço patrimonial resumido

Demonstração da mutação do patrimônio líquido resumida
• Variações relacionadas ao capital social;
• Variações das reservas de capital;
• Variações das contas de ajustes da avaliação patrimonial (outros 

resultados abrangentes acumulados);
• Variações de reservas de lucros;
• Variações de lucros ou prejuízos acumulados;
• Outras variações patrimoniais.

Demonstração do valor adicionado resumida
• Receita;
• Insumos adquiridos de terceiros;
• Valor adicionado bruto;
• Depreciação, amortização e exaustão;
• Valor adicionado líquido produzido pela companhia;
• Valor adicionado recebido em transferência;
• Valor adicionado total a distribuir;
• Distribuição do valor adicionado;
• Distribuição para pessoal e administradores;
• Distribuição ao governo (impostos, taxas e contribuições);
• Remuneração do capital de terceiros; 
• Remuneração do capital próprio.

Atenção!

Nos termos do Parecer de Orientação, é a Companhia que deve avaliar a adequação da divulgação resumida sugerida.
Caso julgue necessário, deve segregar de forma mais pormenorizada quaisquer contas ou subcontas.
De outro lado, caso algum grupo de contas não possua saldo ou este não seja material, sua apresentação deve ser suprimida.
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