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1.
Traata-se de peedido de recconsideraçãão, apresenttado por Wilson
W
José Angelo de Figueiredoo
(“Wilson José”
J
ou “R
Recorrente”), da decisãão do Coleg
giado adotaada na reunnião de 24.3
3.2015, quee
manteve a decisão daa Superintenndência de Relações co
om Empressas (“SEP”)) de não acatar pedidoo
minar a Broookfield Inccorporaçõess S.A.(“Bro
ookfield”) a publicaçãoo de fato reelevante e a
para determ
constituiçãão de dotaçãão orçamenttária.
2.
Em
m 10.4.2013, Wilson Joosé reivindiccou que a SEP
S determ
minasse à Brrookfield a divulgaçãoo
de fato rellevante e a constituição de dotaação orçameentária, o primeiro
p
paara tornar público
p
e a
segunda para
p
garantiir demandaa judicial no
n valor dee R$ 1.3000.000.00, (uum bilhão e trezentoss
milhões dee reais) (fls. 02 e 03).
3.
Em
m 16.6.20144, a SEP1, ancorada nas fartas provas prooduzidas e acostadas aos autos,,
concluiu quue “somentte o vultoso valor de um
ma causa nãão estabelecce a necessiidade de div
vulgação dee
fato relevaante pela companhia aberta acuusada, notaadamente quando
q
nãoo há decisão judiciall
transitada em julgadoo, ou, comoo no caso em tela, quaando não háá sequer um
ma decisão judicial dee
d dotação orçamentárria afirmou, sendo remo
ota a perda,,
primeira innstância.”. E sobre a coonstituição da
“não há dee se falar em
m necessidade de prom
moção de tal reserva, coonforme expposto no CP
PC 25, itenss
27 e 28 [...]” ( fls. 1966/203).
4.
Em
m 28.8.20144, Wilson José interppôs recurso
o ao Coleggiado por sse insurgirr contra “aa
conclusão de que ineexiste FATO RELEVA
ANTE a seer comunicado aos accionistas e a ensejar a
d fundos pela empresaa, pois a doocumentaçãão anexada é suficientte para aquiilatar que a
provisão de
empresa teem violado a LEI de diversas foormas estan
ndo sob divversas invesstigações, in
nclusive dee
fraudes im
mobiliárias na
n Barra daa Tijuca e ao
a contrário
o do que coonclui a deccisão admin
nistrativa, a
IMPROCE
EDÊNCIA da cautelarr contra o lançamento
o do empreeendimento exacerbou
u as futurass
indenizaçõões diante das
d centenaas de terceirros de boa--fé que adqquiriram unidades no loteamento,
l
,
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cujo total extrapolaráá o patrimôônio atual da
d empresaa. Patrimôniio que foi reduzido com
c
vendass
subfaturadas na Barraa.”(fls. 220/2228).
5.
Em reunião reaalizada no dia 24.3.2015, o Colegiado delliberou, poor unanimid
dade, negarr
provimentoo ao Recursso, acompannhando o vooto que pro
oferi, onde confirmei
c
o entendimento da SEP
P
de que as provas
p
obtiidas eram suuficientes para
p
concluiir que não caberia
c
nem
m a divulgaação de fatoo
relevante, nem
n a consttituição de dotação orççamentária, consideranddo o momennto processsual da açãoo
judicial (fls. 243/254).
6.
Wilson José, noovamente innconformaddo, em peçaa acostada às fls. 2655/270, pede revisão daa
decisão doo Colegiadoo, argumenttando omisssão e obsccuridade, coonsistentes no fato de a SEP terr
renunciadoo a sua com
mpetência de
d fiscalizarr, ao não ex
xigir da Broookfield doocumentos que no seuu
entender deveriam serr anexados aos
a autos, como provass do fato poor ele denunnciado.
7.
Aleggou, também
m, ter haviido “promiiscuidade” no parecerr elaboradoo pelos adv
vogados daa
Brookfieldd que atestoou serem remotas
r
as chances dee perda daa ação judiccial, por esstarem eless
compromeetidos com a tese de defesa, e que tal paarecer não substitui oos “parecerees técnicoss
obrigatórioos e indepenndentes de auditores
a
exxternos confforme exigee à LEI.”.
8.
Por derradeiro, requer a conversão deste julg
gamento em
m diligênciia, para deeterminar à
Brookfieldd que apreseente os docuumentos reqqueridos, paara somentee após ser eexaminado o mérito daa
reclamaçãoo, sob pena de se consaagrar a renúúncia à obrig
gação de fisscalizar.
É o Relatório

Voto

1.
A Deliberação
D
o CVM nº 463/03, noo seu item IX, condicciona a aprreciação de pedido dee
reconsideraação de decisão do Colegiado
C
à ocorrência de erro, omissão,
o
obscuridade, inexatidõess
materiais, contradiçãoo entre a decisão e os seus fu
undamentoss, ou dúvidda na sua conclusão,,
elementos que Wilsonn José não demonstrou
d
u estarem prresentes na decisão reccorrida, apeesar de todoo
esforço desspendido paara demonsttrar o contráário.
2.
No entanto, ainnda que essses requisitoos, essenciaais para se acatar
a
o peddido de reco
onsideração,,
não estejam
m presentess neste caso, em hom
menagem ao
o Recorrentee e para quue ao final deste votoo
nenhuma dúvida
d
pairee sobre as decisões
d
atéé aqui tomad
das, apreciaarei os argum
mentos man
nejados porr
Wilson Jossé no seu noovo pedido.
3.
Lem
mbro, de início,
i
que o pedidoo originalm
mente formuulado à SE
EP foi parra que elaa
determinassse à Brookkfield a publicação de
d fato releevante e a constituiçãão de contin
ngências, o
primeiro para tornar público
p
a demanda judicial envolveendo a com
mpanhia , e a segunda para garantirr
a liquidaçãão da demaanda, estim
mada em R$$ 1.300.000
0.000,00 (um
m bilhão e trezentos milhões dee
reais).
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4.
A SEP,
S
ao aprreciar o peddido, reuniuu uma série de provas e elaborou uuma detalhaada análise,,
para conclluir que os fatos narraados por Wilson
W
Joséé não ensejariam nem a divulgaçção de fatoo
relevante e nem a connstituição dee dotação orrçamentária.
5.
Sobbre o fato reelevante, a SEP
S
afirmoou que someente o vultooso valor daa causa não é suficientee
para determ
minar a suaa publicaçãoo, especialm
mente quand
do não há decisão
d
trannsitada em julgado, ou,,
como no caso,
c
sequerr decisão de
d primeira instância. Aduziu,
A
ainnda, em linhha com os ditames doo
Pronunciam
mento Técnnico CPC 25,
2 que se faz necessário averigguar a reall chance dee perda naa
demanda juudicial.
6.
No tocante à constituição
c
de dotaçãoo orçamentáária, a SEP rechaçou
r
tal necessidad
de, também
m
apoiada noo CPC 25, itens 27 e 28, que ao trratar do reconhecimentto de um paassivo contiingente, dizz
que ele devverá ser divvulgado “a menos
m
que seja
s remota a possibiliddade de umaa saída de reecursos quee
incorporam
m benefícioss econômicoos.”
7.
Noo meu votoo, que nortteou a deciisão unânim
me do Coleegiado, connfirmei quee as provass
carreadas aos autos demonstraavam nitidaamente não
o ser cabívvel a deterrminação para
p
que a
otação orçaamentária, eem razão da
d demandaa
Brookfieldd publicassee fato relevvante e connstituísse do
judicial nooticiada por Wilson José, por sereem irrefutáv
veis os arguumentos utiilizados pela SEP paraa
embasar suua decisão, construídoos a partir da
d regulameentação quee rege a atuuação das companhias
c
s
abertas.
8.
No seu pedidoo de reconssideração, Wilson
W
Joséé retoma aleegações já produzidas quando daa
mbatidas e afastadas nno momento
o oportuno,,
reclamaçãoo e do recuurso ao Collegiado, toddas elas com
como, por exemplo, que
q a SEP nãão produziuu todas as prrovas que ele desejava,, ou que não
o é válido o
B
d que a chaance de perdda da ação eera remota.
de
atesto dadoo pelos advoogados da Brookfield
9.
Por fim, a títuulo de infoormação, registro que em consultta à página na internett do TJ/RJ,,
realizada no
n dia 06 deste
d
mês, constatei
c
quue o Processso nº 0011334-96.1959..8.19.0001, referente a
demanda noticiada
n
pelo Recorrennte, encontraa-se na 1ª In
nstância aguuardando juulgamento.
10.
Pelo exposto, voto pelo não conheecimento do pedido de
d reconsidderação inteerposto porr
Wilson Joosé Angelo de Figueiiredo e, noo mérito, pela
p
manuttenção da decisão ad
dotada peloo
Colegiado na reunião de 24.3.20115.

R de Janeiiro, 14 de ju
Rio
ulho de 20155.

Origiinal assinad
do por
ROBERTO
O
TAD
DEU ANTUNE
ES FERNAND
DES
DIR
RETOR-RELA
ATOR
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