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CVM já pode exigir divulgação de
remuneração de executivos
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) poderá voltar a exigir que
companhias abertas informem ao mercado a remuneração de executivos.
Ontem, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF-2) derrubou
liminar obtida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de
Janeiro (Ibef-RJ) em 2010, para que um grupo de empresas, como Bradesco,
Vale, Braskem e CSN, não divulgasse os dados de forma detalhada.
A CVM passou a exigir a divulgação da remuneração anual individual
mínima, média e máxima da diretoria, do conselho de administração e do
conselho fiscal a partir de 2009, no item 13.11 do anexo 24 da instrução 480.
Mas a liminar do Ibef impediu isso. Ainda cabe recurso, mas a decisão não
tem efeito suspensivo. Procurado, o Ibef não comentou o assunto.
A entidade alegava que a exigência da CVM ia contra a privacidade e o sigilo
de dados protegidos pela Constituição Federal, além de acarretar risco à
segurança dos associados. Em 2013, o juiz federal, Firly Nascimento Filho,
ratificou a primeira liminar concedida em favor do instituto. Ele entendeu
que a divulgação da remuneração dos executivos pela internet
comprometeria a segurança dos profissionais e suas famílias.
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A decisão do TRF-2 foi tomada por 3 votos a 0, com manifestação favorável
do Ministério Público Federal. O Tribunal reconheceu que a regra
estabelecida pela autarquia não afronta a Lei das S.A.s e que o respeito aos
direitos à intimidade e privacidade não possui caráter absoluto, podendo
ceder ao interesse público. O TRF-2 também considerou que a questão da
violência aflige a população de forma geral e que a experiência com a
divulgação dos vencimentos de servidores públicos não aumentou os riscos.
Para o presidente da Associação dos Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), Mauro Rodrigues da Cunha, a CVM está "do lado certo da força". A
entidade, a Apimec e o CFA Society Brazil atuaram como "amice curiae" na
causa. "O Brasil chega um pouco mais próximo de práticas internacionais.
Existe uma expectativa muito grande para que empresas publiquem
imediatamente a informação em vez de apostarem em postergações e
recursos infinitos", disse. "É uma vitória da transparência. Isso vinha se
arrastando há anos e colocava o Brasil em níveis de transparência inferiores a
outros países", completa o especialista em governança, Renato Chaves.
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Captações externas
Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Meses Retorno**

Unigel

200

68

10,51%

Light

600

60

7,375%

Rio Oil

600

120

8,2%

BB

750

60

4,875%

750

-

6,5%

4.350

60

-

Itaú
Petrobras

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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