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R
Luciana Diias
Relatório
I.

Acu
usação

1.
Em
m 15.8.2011,, a SEP envviou os OFÍÍCIOS/CVM
M/SEP/GEA
A-4/Nº 147 e 148/11 (fl
fls. 12-17) a
José Alberrto Alves dee Albuquerqque Júnior (“José Alberrto” ou “Deefendente”), DRI da Co
ompanhia, e
a J.V.S., exx-DRI da Companhia,
C
para inform
má-los acercca de infraçõões de naturreza objetiv
va ao art. 133
1
da Instruçãão CVM nº 480, de 20009 , em funnção do não
o envio dass seguintes informaçõees, previstass
2
nos artigoss 21, 29 e 655 da mesmaa Instrução :
i)

Ataa da Assembbleia Geral Ordinária (“AGO”) refferente ao exercício
e
finndo em 31.1
12.2010;

ii)

Forrmulário de informaçãoo trimestral (“ITR”) refferente ao trrimestre enccerrado em 31.3.2011;

1

Art. 13. O emissor devve enviar à CV
VM as inform
mações periódicas e eventuaais, conformee conteúdo, fo
orma e prazoss
estabelecidoss por esta Insttrução.
2
Art. 21. O emissor devee enviar à CVM
M por meio dee sistema eletrrônico disponnível na páginaa da CVM na rede mundiall
de computaddores, as seguiintes informaçções:
V – formulárrio de informaações trimestraais – ITR
X – ata da asssembleia geraal ordinária, em
m até 7 (sete) dias úteis de sua realizaçãoo.
Art. 29. O foormulário de informações
i
trrimestrais - IT
TR é documen
nto eletrônico que deve ser:
I – preenchiido com os dados
d
das infoormações conntábeis trimesstrais elaboraddas de acordoo com as reg
gras contábeiss
aplicáveis aoo emissor, nos termos dos arrts. 25 a 27 daa presente Insttrução; e
II – entreguee pelo emissor no prazo de 45
4 (quarenta e cinco) dias contados
c
da daata de encerram
mento de cadaa trimestre.
Art. 65. O prazo
p
de que trata o art. 29, inciso II, da
d presente In
nstrução será de 45 (quarennta e cinco) dias
d até 31 dee
dezembro dee 2011.

iii)

monstraçõees financeiraas anuais coompletas (“D
DFs”) refereentes ao exeercício social findo em
m
Dem
31.12.2010;

iv)

nizada (“DF
FP”) referennte ao exerccício sociall
Forrmulário dee demonstraação financeeira padron
finddo em 31.122.2010; e

v)

r
aoo exercício social
s
findoo
Prooposta da addministração à Assembbleia Geral Ordinária referente
em 31.12.20100.

2.
Seggundo os offícios, os doois primeiross documenttos seriam de
d responsabbilidade do Acusado, e
os três últim
mos de J.V.S.
II.

Deffesa

3.
Em
m sua defesaa, José Alberto esclarecceu que assu
umira a funçção de DRII apenas em
m 28.4.2011,,
quando o conselho
c
dee administraação deliberrou que estee cargo passsaria a ser dde responsaabilidade doo
diretor de gestão
g
emprresarial, parra o qual elee havia sido
o nomeado em
e 22.2.20111 (fls. 30-3
34).
4.
Durrante o perríodo em que
q ainda era
e apenas o diretor de
d gestão eempresarial,, teria sidoo
informado pela gerência de contrroladoria daa CAGECE
E que algunns prazos dee envio de documentos
d
s
VM estavam
m vencidos e outros na iminência de vencer, destacandoo-se as Dem
monstraçõess
para a CV
Financeiras referentess ao exercíciio de 2010.
p
daas informaçõ
ões devidass pela Comppanhia seriaa decorrentee
5.
Esssa impontuaalidade na prestação
da dificulddade em ateender às novas exigênccias imposttas pela Insttrução CVM
M nº 457, de
d 2007, dee
adequação das demonnstrações finnanceiras àss normas con
ntábeis inteernacionais.
6.
A Companhia
C
já teria iniiciado proccesso licitatório para contratação
c
de uma preestadora dee
serviços esspecializadaa, procedim
mento necessário por see tratar de sociedade dde economiia mista, dee
modo a possibilitar a entrega
e
das informaçõees à CVM dentro
d
do prrazo legal.
7.
O atraso
a
no ennvio do ITR
R derivaria do atraso na
n elaboraçãão das dem
monstrações financeirass
do exercíciio de 2010.
8.

O defendentee entendia não haverr sentido na realizaçção da AG
GO na au
usência dass

demonstraçções financceiras, pois aquela seria, primordiialmente, paara o examee, discussão
o e votaçãoo
das contass dos adminnistradores. Portanto, convocar a AGO sem
m estarem pprontas as DFs
D apenass
geraria cusstos desneceessários.
CE nunca laançou ações ao mercaddo, não ten
ndo causadoo
9.
Obsservou, finaalmente, quue a CAGEC
qualquer prejuízo,
p
d
dano
ou riisco relevaante ao mercado
m
ou aos seus investidorres, o quee
descaracterrizaria a pottencialidadee nas conduutas apontad
das.
10.
Em
m 6.12.2011,, J.V.S. apreesentou prooposta de terrmo de com
mpromisso ((fls. 143/144
4), avaliadaa
pelo comittê de termo de comprom
misso com parecer
p
favo
orável à suaa aceitação eem 7.12.2011 (fls 145-155), aceita pelo coleggiado em 177.1.2012 (fls. 163/164) e apreciadoo seu cumprrimento em
m reunião doo
colegiado de
d 21.8.2012 (fls. 185//186).
11.
Na mesma datta, José Albberto apreseentou proposta de termo de comprromisso (flss. 139-141),,
avaliada pelo comitê de termo de
d comprom
misso com parecer favvorável à suua aceitação
o (fls. 145-155).
12.
Em
m 20.12.20111, José Alberto
A
aprresentou no
ova propossta de term
mo de com
mpromisso,,
estabelecenndo um novvo cronograama para a realização da AGO reeferente ao exercício social
s
findoo
em 2010 e para o ennvio dos ITR
Rs referenttes aos três primeiros trimestres ddo exercício social dee
2011 (fls 158-160).
1
E 3.4.20122, a referidaa proposta foi
Em
f apreciadda e rejeitadda pelo colegiado (fls..
170/171).
m 6.6.2012, José
J
Albertoo protocoloou pedido dee reconsiderração da deccisão do collegiado quee
13.
Em
rejeitou a proposta de
d termo dee comprom
misso (fl. 189), tendo em vista qque as irreg
gularidadess
apontadas no processo sancionaddor estariam
m sanadas. O comitê de
d termo dee comprom
misso emitiuu
parecer, em
m 30.10.20112, favoráveel à aceitação da propo
osta (fls. 1999-207) e o colegiado, em reuniãoo
de 26.3.20013, aceitouu a propostaa de termo de compro
omisso (fls. 209/210). Todavia, Jo
osé Albertoo
não assinoou o termoo de comprromisso approvado pello colegiaddo, desse m
modo, os au
utos foram
m
remetidos para
p a SEP para o prossseguimentoo do processso.
14.
Em
m 26.9.2013,, José Alberrto enviou manifestaçã
m
ão à SEP reeiterando os argumento
os de defesaa
e solicitanddo o arquivvamento do processo seem aplicaçãão de sançãoo, ou que, ssubsidiariam
mente, fossee
aplicada “ssanção de natureza
n
e ‘quantum’ proporciona
p
ais ao pequeno potenciial ofensivo
o dos fatos”
”
(fls. 217-2222).

III.

Análise e deciisão da SEP
P

15.
Em
m sua análise, a SEP decidiu
d
pelaa absolvição
o de José Alberto
A
com
m base nos argumentos
a
s
abaixo.
O referente ao exercício social finndo em 31.12.2010, o
16.
Aceerca do nãoo envio da ata da AGO
defendentee alegou quee não teria havido
h
a reaalização da AGO em fuunção do atrraso na elab
boração dass
demonstraçções financeiras.
mbora o atrraso na elaaboração daas demonstrrações finaanceiras nãoo tenha o condão dee
17.
Em
autorizar a não realizaação de AG
GO tempestiiva, pois a AGO
A
tem outras
o
funçõões além daa aprovaçãoo
das demonnstrações finnanceiras, não
n competiria ao DRI convocar a assembleiaa, mas sim ao
a conselhoo
de adminisstração, porr força do arrt. 142, inciiso IV, da Lei
L n° 6.4044, de 1976, e do inciso
o IV, do art..
12 do Estatuto Social da Compannhia.
e não tenddo ocorrido a AGO porr um equívooco do consselho de adm
ministraçãoo
18.
Dessta forma, em
da Compannhia, não see poderia punir
p
o DRII, pois ele não
n tinha coomo enviarr à CVM a ata de umaa
assembleiaa que não occorrera.
VM n° 480, de 2009, a ata da AG
GO deve serr
19.
Connforme o arrt. 21, incisso X, da Insstrução CV
encaminhaada em até 7 dias úteis após sua reealização. Como a AGO
O foi instalaada em 27.1
12.2011, e a
ata foi enccaminhada à CVM na mesma datta, não haveeria que se falar em attraso do seu
u envio porr
parte do DRI.
20.
Em
m relação aoo não envio do ITR do primeiro trrimestre de 2011, o DR
RI só teria assumido o
cargo em 28.4.2011,
2
a
após
o venccimento do prazo
p
de en
ntrega das deemonstraçõões financeirras de 20100
e 18 dias antes
a
do prazzo de vencimento do 1º ITR/2011.
21.
No momento em
e que assuumira a conndição de DRI,
D
o proceesso licitatóório para a contratação
c
o
de empresaa especializzada para a elaboração das demonstrações finnanceiras já havia sido iniciado. O
DRI depenndia da connclusão da licitação
l
e da elaboraçção das dem
monstraçõess financeiraas para quee
pudesse elaaborar os foormulários trimestrais
t
d 2011.
de
22.
No o PAS CV
VM n° RJ20011/9493 se entendeu que,
q pelo faato de o DR
RI não o ser no períodoo
base do IT
TR em atraaso, não teeria como cuidar
c
paraa que as innformações fossem prroduzidas e
entregues no prazo reegulamentar. Por issoo, a SEP co
oncluiu quee não haverria como Jo
osé Albertoo

encaminhaar à CVM o ITR do 1º trimestre
t
dee 2011 no prrazo regulam
mentar.
23.
O DRI
D foi absolvido peloo Superintenndente de Relações
R
com
m Empresass (fl. 234) e o processoo
foi encamiinhado paraa recurso dee ofício ao Colegiado,
C
conforme o art. 6º do Regulamen
nto anexo à
3
Resolução CMN nº 1.657, de 19889 (fl. 235)).
Voto
1.
O caso
c
foi corrretamente analisado
a
p SEP e não
pela
n merecee reparos. C
Conforme mencionado
m
o
em sua anáálise, há preecedente daa CVM quee se assemellha muito à situação ddo presente caso - PAS
S
CVM nº RJ2011/9493
R
3, julgado em
m 5.2.2013.
2.
Naqquele proceesso, a SEP
P imputava ao DRI dee uma comppanhia a nãão prestação
o no prazo,,
dentre outrras informaações, do IT
TR referentee a um exerrcício no quual ele aindda não exerccia o cargo..
Lá manifesstei o seguinnte entendim
mento:
Soma-se a isso, o fatto de que no
o período baase do ITR, o Sr. Joel nem
n sequerr
era DRI da CEB e, portanto
o, não tinhha como ccuidar para
a que taiss
informaçõões fossem produzidass (o Acusaddo tomou posse no últtimo dia doo
período a que se reffere o ITR cujo atrasoo na entregga é questio
onado nestee
processo)).
A segundda razão paara discorda
ar da SEP e do Relatoor é entend
der que nãoo
me parecce razoável punir med
diante um processo
p
saancionador, ainda quee
com meraa advertênccia, o execu
utivo que assume
a
a poosição de DRI
D em um
m
momento em que a companhia
c
está
e claram
mente com di
dificuldades de cumprirr
com suas obrigaçõess de prestaçção de inforrmações e, eem especial,, quando oss
atos dessse executivoo demonstra
am inequivoocamente qque ele está envidandoo
seus melhhores esforçços para "co
olocar a cassa em ordem
m”.
Todas as acusações analisadass nesse proccesso são reeferentes a obrigaçõess
objetivas vencidas noos 60 dias que
q seguiram
m a posse ddo Sr. Joel no
n cargo dee
DRI. Se a CVM adotar
a
essa
a postura tão rígida sempre, não
n
haveráá
executivoos dispostos a assumir esse cargo em compannhias em diificuldades.
E essa é uma
u situaçãão indesejávvel. É imporrtante que eexecutivos competentes
c
s
3

Art. 6º Da decisão
d
caberáá, no prazo dee 10 (dez) diass, recurso com
m efeito suspennsivo ao Coleggiado.

possam inngressar em
m tais posiçõ
ões cientes que suas reesponsabilid
dades pelass
obrigaçõees descumppridas, aind
da que as obrigações
o
ssejam objettivas, serãoo
examinaddas com prop
oporcionalid
dade e razoabilidade.
3.

D acusadoo à época fooi absolvidoo por decisãão majoritárria do Coleggiado.
O DRI

4.
Da mesma forrma, o Sr. José Alberrto assumiu
u a posiçãoo de DRI ddepois de encerrado
e
o
período baase da elabooração do IT
TR do 1º sem
mestre de 2011,
2
e o praazo para seuu envio ven
nceu apenass
18 dias appós o defenddente assum
mir a nova função na Companhiaa. Além disso, as dem
monstraçõess
financeirass do exercíccio imediatamente antterior, 2010, não estavvam prontass e a elaborração do 1ºº
ITR/2011 dependia,
d
em
m certa meddida, dessass informaçõ
ões.
5.
O Acusado
A
divvulgou o 1ºº ITR/2011 na mesma data da asssinatura do rrelatório do
os auditoress
independenntes sobre a revisão daas informaçções trimesttrais referenntes a este ddocumento, 13.4.2012..
Portanto im
mediatamennte após, as informaçõees estarem prontas
p
paraa divulgaçãoo.
6.
Com
m relação ao
a não enviio da ata daa AGO, con
ncordo com a posição da SEP. A assembleiaa
não ocorreeu no prazo legal previisto, tendo sido
s
instalada apenas em
e 27.12.111. Considerrando que o
prazo legaal para o ennvio da ata da AGO é de até 7 diias úteis apóós sua realiização, e qu
ue a ata foii
encaminhaada à CVM no próprio dia 27.12.111, não há que
q se falar de descum
mprimento de prazo porr
parte do Srr. José Albeerto.
7.
Asssim, em coonformidadee com o voto
v
por mim
m
expediddo no âmbbito do PAS
S CVM nºº
RJ2011/94493 e com o entendim
mento da SE
EP, voto peela manutennção da deccisão de abssolvição dee
José Alberrto Alves dee Albuquerqque Júnior, DRI da CA
AGECE, peelas infraçõees aos artig
gos 21, 29 e
65 da Instrrução CVM nº 480, de 2009.
R de Janeiiro, 14 de ju
Rio
ulho de 20155.
Origiinal assinad
do por
L
Luciana
Dia
as
Diretora

