PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2006/7829
RELATÓRIO
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador de Rito Sumário, instaurado em face do Sr. Henrique Ferreira Bertaso, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores – DRI da Livraria do Globo S.A., no período de 27/06/05 a 01/05/06(1), em decorrência da não prestação à CVM, nos prazos
devidos, das informações obrigatórias relacionadas no inciso I do art. 13 da Instrução CVM nº 202/93, notadamente o atraso ou não envio das
informações previstas no art. 16, incisos I, II, III, IV e VIII da mesma Instrução.
2 . Segundo destacado no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 007/07 (parágrafos 2 e 3, às fls. 54/56), em 16/10/06 foi encaminhado ao Sr. Henrique Ferreira
Bertaso o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 579/06, notificando-o acerca da instauração do presente processo e intimando-o a apresentar suas razões de
defesa, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do ofício. Entretanto, transcorrido tal prazo em branco, em 29/11/06 foi-lhe encaminhado o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 679/06, instando-o a se manifestar até 01/12/06, sob pena de a área técnica promover o julgamento do processo à sua
revelia.
3. Em atenção aos ofícios acima referidos, em 14/12/06 foram protocoladas junto a esta CVM razões de defesa em nome da Livraria do Globo S.A., em
que pese esta não figurar como acusada no âmbito do presente processo (fls. 28/29). Também manifestou a companhia a intenção em celebrar Termo de
Compromisso, nos moldes da Deliberação CVM nº 390/01. Tal equívoco, contudo, foi destacado pela SEP ao alertar o Sr. Henrique Ferreira Bertaso de
que a proposta completa de Termo de Compromisso deveria ser encaminhada a esta CVM em nome deste e não em nome da companhia
(OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº727/06, às fls. 44). A esse respeito, o Sr. Henrique Ferreira Bertaso encaminhou a esta Autarquia, via fax, expedientes nos
quais manifesta sua intenção na celebração de Termo de Compromisso, bem como faz suas as razões de defesa apresentadas pela Livraria do Globo
S.A. (fls. 42 e 43).
4. Quando da exposição de sua defesa, esclarece inicialmente a Livraria do Globo S.A que as intimações encaminhadas ao Sr. Henrique Ferreira Bertaso
em 16/10/06 e 29/11/06 não chegaram ao seu conhecimento, razão pela qual não teriam sido respondidas no prazo original (destaca que o mesmo se
encontrava afastado das funções diretivas da companhia, tendo retornado somente em meados de novembro/2006). Destaca que ao tomar conhecimento
da situação, a atual administração da companhia contatou por telefone o setor responsável junto à CVM, prontificando-se a apresentar sua defesa até
13/12/06. No que tange à acusação, por seu turno, argumenta, dentre outros, que no decorrer de 2006 a companhia passara por diversas alterações
operacionais e de âmbito gerencial, afetando não somente as questões institucionais propriamente ditas, como resultando em solução de continuidade
em todos os procedimentos legais de praxe da companhia.
5. Em 12/01/07, o acusado apresentou proposta completa de Termo de Compromisso em conjunto com a Livraria do Globo S.A (fls.46), comprometendose a "apresentar as informações legais a que se refere o art. 16, incisos I, II, III, IV, e VIII da Instrução CVM 202/93, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados dessa data, bem como a indenizar eventuais prejuízos causados ao mercado ou a CVM em virtude do não envio dessas informações no tempo
hábil."
6. Cumpre salientar que, segundo informação constante do último Formulário IAN enviado à CVM (IAN/2004 – fls. 20), encontram-se em circulação no
mercado 10,75% das ações representativas do capital social da companhia (7,04% ON e 28,68% PN), concentradas em aproximadamente 5 pessoas
físicas e/ou jurídicas. Outrossim, de acordo com o cadastro da Livraria do Globo S.A junto à esta Comissão (fls. 51), esta é listada em bolsa de valores.
7. Segundo disposto no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº007/07, todos os documentos relacionados no presente processo foram entregues antes mesmo de
sua instauração, à exceção do Edital de AGO, conforme o quadro abaixo reproduzido (parágrafo 9 do Memo):

incisos do art. 16 da
Documento

IN 202/93

Vencimento

Data de entrega

Dias de atraso

2º ITR/05

VIII

15.08.05

22.12.05

129

3º ITR/05

VIII

14.11.05

21.02.06

99

DF/05 (*)

I

31.03.06

17.04.06

17

DFP/05

II

31.03.06

06.04.06

6

EDITAL DE AGO/05

III

13.04.06(**)

não enviou

(*) publicado no Diário Oficial do RS, em 31.03.05, e no Jornal do Commércio do RS, em 31.03.05, conforme consta no IPE (fl. 53).
(**) data da publicação conforme a ata da AGO realizada em 28.04.06 (fl. 10/12)
8. Ao apreciar a legalidade da proposta (fls. 59/65), a Procuradoria Federal Especializada – PFE destacou inicialmente sua intempestividade, visto que o
Sr. Henrique Ferreira Bertaso manifestara sua intenção na celebração do Termo de Compromisso após expirado o prazo para a apresentação de sua
defesa (nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Deliberação CVM nº 390/01, tal requerimento deve ser efetuado no máximo até o término do prazo para
a apresentação de defesa). Vale dizer, embora a PFE entenda que o Sr. Henrique Ferreira Bertaso possa ser considerado como intimado somente em
07/12/06, a manifestação em tela teria sido encaminhada a esta CVM apenas em 19/12/06, sendo que o prazo para apresentação de defesa em
processos de rito sumário é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da intimação.
9. Com relação ao requisito do inciso I do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76 (cessação da prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM),
inferiu a PFE que, em vista das informações prestadas pela SEP no item 9 do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/Nº007/07, não se apresenta o mesmo atendido,
razão pela qual entende que a proposta deve ser rejeitada.
10. Entretanto, manifesta a PFE que, uma vez superado tal óbice, com a entrega de todos os documentos devidos, na forma da Instrução CVM nº 202/93,
"a proposta de indenização de eventuais prejuízos, se acatada, deverá ser adequada às disposições da Deliberação CVM nº 390, de 08 de maio de 2001
que, em seu art. 11, estabelece os procedimentos necessários ao ressarcimento dos investidores lesados." Nesse sentido, enfatiza que o Comitê de
Termo de Compromisso, valendo-se da faculdade prevista no §4º do art. 8º da Deliberação CVM nº 390/01, poderá negociar com o proponente as
condições da proposta apresentada, conferindo, assim, total efetividade à regra inserta no inciso II do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.
11. A esse respeito, complementa ainda a Procuradoria que:

1/2

"Além disso, não se pode olvidar que embora não haja nos autos expressa referência à existência de danos a investidores, a conduta
ilícita imputada aos ora compromitentes pode ser ressarcida através da apresentação de um compromisso que seja positivo para o
mercado de valores mobiliários como um todo, em contrapartida às irregularidades apontadas, conforme orientação adotada em
compromissos de ajustamento de condutas já celebrados.
Sendo assim, e face à inexistência de prejuízo individualizado a algum participante do mercado, a inteligência do § 5º do art. 11 da Lei
nº 6.385/76 impõe a indenização dos danos difusos causados ao mercado de valores mobiliários (em razão do descumprimento das
regras da Instrução CVM nº 202/93), que pode ser diretamente dirigida, através de medidas concretas, a esse mesmo mercado ou,
indiretamente, na pessoa deste órgão regulador, que busca a proteção e o desenvolvimento do mercado através de inúmeros bens
jurídicos economicamente intangíveis, como a confiabilidade, a transparência, a qualidade das informações fornecidas ao público,
dentre outros (art. 4º da Lei nº 6.385/76)".
FUNDAMENTOS:
12. O parágrafo 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, estabelece que a CVM poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em
qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado
ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM e a corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
13. Ao normatizar a matéria, a CVM editou a Deliberação CVM nº 390/01, alterada pela Deliberação CVM nº 486/05, que dispõe em seu art. 8º sobre a
competência deste Comitê de Termo de Compromisso para, após ouvida a Procuradoria Federal Especializada sobre a legalidade da proposta,
apresentar parecer sobre a oportunidade e conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado, propondo
ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 9º.
14. Por sua vez, o art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01, com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05, estabelece como critérios a serem
considerados quando da apreciação da proposta, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações
objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.
15. No presente caso, o Comitê corrobora com o entendimento exarado pela PFE, de que não restara comprovado o cumprimento dos requisitos legais
necessários à celebração do Termo de Compromisso, vez que ainda se encontra pendente a entrega de documento obrigatório a esta Autarquia (Edital de
AGO), conforme ressaltado pela área técnica e confirmado nesta data junto ao Sistema de Informações Periódicas Eventuais – IPE (fls. 69).
1 6 . Ainda que transposto tal óbice legal, o Comitê infere que a proposta apresentada não configura a assunção de qualquer compromisso pelo
proponente, à medida que as providências a que se dispõe tomar – de regularização da situação da companhia perante a CVM – consistem em
obrigações as quais já está o DRI legalmente impelido a cumprir. Ademais, limitar-se a dispor que indenizará "eventuais prejuízos causados ao mercado
ou a CVM" igualmente não caracteriza a assunção de compromisso por parte do proponente, posto que necessária a adoção de medidas concretas
nesse sentido, conforme também destacado pela PFE.
1 7 . Além disso, há que se considerar que a Livraria do Globo S/A encontra-se inadimplente há mais de 6 (seis) meses quanto à divulgação de
informações obrigatórias ao mercado (o último formulário entregue foi a DFP/05), nos termos da Instrução CVM nº 202/93, tendo sido incluída na relação
de companhias abertas inadimplentes emitida em 02/01/07(2) (fls. 70). Tal fato, a juízo do Comitê, revela a inconveniência e a inoportunidade na
celebração do Termo de Compromisso proposto, considerando ainda que, embora o Sr. Henrique Ferreira Bertaso não mais figure como DRI da
companhia, permanece o mesmo integrando a administração desta, na qualidade de Diretor Presidente, nomeado em 10/11/06 (fls. 30).
CONCLUSÃO
18. Em face do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso propõe ao Colegiado da CVM a rejeição da proposta de Termo de Compromisso
apresentada por Henrique Ferreira Bertaso.
Rio de janeiro, 06 de fevereiro de 2007
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Superintendente Geral
Waldir de Jesus Nobre
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
José Carlos Bezerra da Silva
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
em exercício
(1) Considerando a eleição de novo DRI em 02/05/06, é imputada ao Sr. Henrique Ferreira Bertaso responsabilidade pelo atraso ou não envio dos
seguintes documentos periódicos: 2º ITR/05, 3º ITR/05, DF’s/05, DFP/05 e Edital da AGO realizada em 28/04/06 (parágrafo 8 do MEMO/CVM/SEP/GEA3/Nº 007/07, às fls. 54/56).
(2) Nesse tocante, estão sendo apuradas no âmbito da área técnica, em processos em apartado, as responsabilidades dos DRIs em cada período.
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