
Tribunal aceita recurso da CVM contra proibição de inclusão dos rendimentos dos gestores no
formulário de referência

Nesta quarta-feira (23), o Tribunal Regional Federal da 2.º Região (TRF2), por unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra sentença
que a impedia de exigir a divulgação dos valores de remuneração de administradores de
companhias abertas.

Desde 2010, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (IBEF/RJ) discute
judicialmente a exigência do item 13.11 do formulário de referência ―documento eletrônico que
consolida as informações das companhias abertas brasileiras instituído pela Instrução CVM n.º
480/2009― de divulgação da remuneração máxima, mínima e média dos administradores.

Para o IBEF/RJ, a exigência da divulgação da remuneração dos administradores nos moldes
propostos pela CVM violaria a sistemática da Lei 6.404/76 e o direito à intimidade daqueles que
exercem cargos diretivos em companhias abertas. Além disso, a associação alega que a
publicidade dos valores exporia os executivos a desnecessários riscos de segurança.

No primeiro grau, a Justiça Federal acolhera os argumentos do IBEF/RJ e dispensara as
companhias abertas com administradores associados ao instituto de divulgar no item específico
do formulário de referência os valores de remuneração máxima, mínima e média.

Diversos investidores são contrários à sentença obtida pelo IBEF/RJ. Empresas especializadas em
orientação de voto chegam a recomendar a rejeição de propostas de remuneração de
administradores de companhias que não preenchem o item 13.11 do formulário de referência com
base nessa decisão.

O regulamento do segmento prêmio de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
o Novo Mercado, em vigor desde janeiro deste ano, proíbe que companhias listadas que elejam
como administradores associados ao IBEF/RJ utilizem a decisão para se furtar de divulgar as
informações sobre remuneração.

A CVM, por meio da Procuradoria Federal Especializada, interpôs recurso contra a sentença em
2013 e agora obteve no TRF2 decisão que reformou o entendimento do primeiro grau. Segundo
informações divulgadas pela autarquia, tribunal concorda que a exigência não fere dispositivos da
Lei 6.404/76, o direito à privacidade ou à intimidade daqueles que aceitam atuar como
administradores de companhias abertas.
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Em regra, eventuais recursos contra a decisão apresentados pelo IBEF/RJ não têm efeito
suspensivo. Assim, exceto se a associação obtiver decisão que conceda, em caráter extraordinário,
a suspensão dos efeitos do acórdão do TRF2, a CVM poderá exigir a divulgação da informação a
partir da publicação da decisão no diário oficial.

O prazo para entrega anual do formulário de referência se encerra no dia 31 deste mês. Pelo texto
da Instrução CVM 480/09, a modificação na remuneração dos administradores não é hipótese de
atualização obrigatória do documento. Por isso, se a exigência for estabelecida após a entrega do
formulário de referência, espera-se manifestação da CVM com orientações específicas sobre o
assunto.

Mas a discussão pode não terminar agora. Mesmo que a CVM venha a prevalecer no processo, a
ação afeta apenas os associados do IBEF/RJ. Outras instituições de classe e até indivíduos que
ocupem cargos de administração em companhias abertas podem propor demandas autônomas
contra a exigência de divulgação da remuneração no item 13.11 do formulário de referência.
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