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1.

C
so apresenttadas por Paulo Manu
uel Mendess
Traata-se de proopostas de Termo de Compromis

de Mendoonça, José Roberto
R
Peenna Chavees Faveret Cavalcantii, Reinaldoo José Belotti Vargas,,
Roberto Bernardes
B
M
Monteiro,
Luiz Eduaardo Guima
arães Carn
neiro e Pau
ulo de Tarsso Martinss
Guimarãees, na qualiddade de adm
ministradorees da OGX Petróleo
P
e Gás
G Particippações S.A.,, atual Óleoo
e Gás Partticipações S.A.,
S
nos auutos do Terrmo de Acusação insttaurado pelaa Superinteendência dee
Relações com
c
Empressas – SEP.

FATOS

2.

O presente
p
prrocesso surrgiu a partir de reclaamações dee acionistass motivadass pelo fatoo

relevante divulgado
d
em 01.07.133 informanddo que não existia
e
até aquele
a
mom
mento tecnologia capazz
de tornar economicam
e
mente viávell o desenvolvimento do
os campos de
d Tubarão Tigre, Tubaarão Gato e
Tubarão Areia.
A
(parággrafo 2º do Termo
T
de Acusação)
A

Divulgaçõees efetuadass entre 02.10.09 e 26.004.12 de ind
dícios de hiddrocarbonetoos

3.

dos, em 54 deles a coompanhia in
nformou aoo
Nessse períodoo, de 82 fattos relevanttes divulgad

mercado a presença de
d indícios de hidrocarrbonetos. Desses,
D
34 continham
c
ddeclaraçõess do diretorr
geral e direetor de explloração Pauulo de Menddonça, 3 dee Paulo de Mendonça
M
e de outro diretor,
d
1 dee
Paulo de Mendonça
M
e do diretor de produção Reinaldo José Belottti Vargas e 16 sem decclarações dee
administradores. (paráágrafos 9º e 12 do Term
mo de Acusaação)

4.

Com
m base nas informaçõees prestadass pelos entãão diretoress da OGX, concluiu-see que, antess

dos fatos relevantes seerem divulggados, todoss os diretorees deveriam
m aprovar seeu conteúdo
o, ainda quee
a responsabbilidade de cada um foosse distintaa. (parágrafo
os 22 e 29 do
d Termo dee Acusação))

5.

Noss fatos releevantes divvulgados enntre 02.10.0
09 e 26.04.12, constarram 30 men
nsagens dee

Paulo de Mendonça
M
c
com
tom otiimista, ressaaltando som
mente o poteencial positiivo das descobertas dee
hidrocarboonetos sem, contudo, informar
i
oss desafios até
a que as tais
t
descobeertas se torrnassem, dee
fato, algo relevante
r
paara a OGX. (parágrafoss 31 e 32 do
o Termo de Acusação)
A

6.

mbora o art. 14 da Insttrução CVM
M nº 480/09 estabeleçça que “O eemissor dev
ve divulgarr
Em

informaçõees verdadeirras, compleetas, consisttentes e quee não induzam o investtidor a erro
o” e a CVM
M
recomendee através de
d Ofício-C
Circular quee a compan
nhia não emita
e
juízo de valor acerca dass
informaçõees contidas em fato relevante, no caso,
c
os diretores da coompanhia, nno mínimo, correram o
risco de innduzir investtidores a errro ao emitirrem juízo de
d valor sobbre o potenccial de cadaa descobertaa
de hidrocarrbonetos. (pparágrafos 37
3 a 39 do Termo
T
de Acusação)
A

7.

Cum
mpre registrrar que as declarações
d
otimistas dee Paulo de Mendonça
M
nnão encontrram amparoo

em nenhum
m dos relatóórios técnicoos que fazem
m parte do presente
p
proocesso e quue a divulgação de notaa
de rodapé contendo um
m aviso leggal nos fatoss relevantess publicadoss informanddo que suas afirmaçõess
estariam suujeitas a um
ma série de expressivoss riscos, inccertezas e premissas
p
taambém não elide a suaa
responsabiilidade com
mo administtrador de companhia
c
aberta. (paarágrafos 41 a 43 do Termo dee
Acusação)

8.

Diaante disso, é possível concluir que váriass das divuulgações efe
fetuadas apresentavam
m

conteúdo inadequado
i
que tinham
m o condãoo de induzzir os invesstidores a eerro. (parág
grafo 52 doo
Termo de Acusação)
A

9.

A divulgação
d
o
ocorrida
em
m 16.11.09 informando
i
não só a deescoberta dee óleo em determinado
d
o

reservatóriio mas tambbém o volum
me estimaddo de óleo recuperável
r
também nãão estaria co
orreta, umaa
vez que a estimativaa só poderiia ser conhhecida após a conclusão do poçoo e de suaa avaliação..
Diligênciass efetuadas em outras companhias do setor de
d óleo e gáás confirmaaram que nãão é práticaa
comum a divulgação
d
d estimativva de volum
de
me de óleo recuperável
r
durante a pperfuração de
d um poço,,
tampouco é consideraada adequadda pela Agêência Nacional de Petróóleo – ANP
P. (parágraffos 58, 62 e
72 do Term
mo de Acusaação)
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10.

A simples
s
desscoberta de hidrocarboonetos repreesenta apennas uma etaapa do long
go caminhoo

entre a proospecção e o desenvollvimento dee um camp
po petrolíferro e não é tão importaante para a
exploraçãoo quanto o teste de foormação, seendo que, no
n caso da OGX, mennos de 10%
% dos fatoss
relevantes que inform
maram a descoberta de hidrocarbon
neto foram sucedidos ppor fatos reelevantes dee
testes de foormação. (pparágrafos 85 e 89 do Termo
T
de Accusação)

11.

Asssim, conclui-se que a notificação
n
d descoberrta de hidrocarbonetos enviada à ANP
de
A
sequerr

era inform
mação relevante, nos termos do art.
a 2º da Instrução
I
C
CVM
nº 358/02, e, po
ortanto, nãoo
deveria terr sido divulggada ao merrcado por meio
m de fato relevante através
a
do Sistema IPE.. (parágrafoo
90 do Term
mo de Acusaação)

12.

Tannto isso é verdade
v
quee, a partir de
d 26.04.12,, data de diivulgação ddo último dos
d 54 fatoss

relevantes acerca da descoberta
d
d hidrocarbbonetos, a OGX
de
O
deixouu de divulgar fatos relaacionados a
esse assunnto, seja porr meio de fato
f
relevannte, seja porr meio de comunicado
c
o ao mercad
do, emboraa
tenha enviado 32 notiificações dee descobertaas de hidroccarbonetos à ANP, tenndo passado a informá-los apenass no apêndiice das aprresentações institucion
nais, enviaddas por meiio de comu
unicados aoo
mercado, tipo
t
“apreseentações a analistas/aggentes de mercado”.
m
(pparágrafos 97 e 98 do
o Termo dee
Acusação)

13.

A mudança
m
dee entendimeento aparenttemente deccorreu das alterações
a
vverificadas na
n diretoriaa

com a saídda de Paulo de Mendonnça e a subsstituição do então DRI por Roberto Bernardess Monteiro..
(parágrafoss 99 e 100 do
d Termo de Acusaçãoo)

14.

Outtro fato a ser destacaado diz respeito à ou
utorga de opções de compra dee ações daa

companhiaa pelo acionnista controolador aos diretores
d
Paaulo de Meendonça, José Faveret e Reinaldoo
Belotti meediante a asssinatura dee contratos particulares. Em decoorrência dissso, foram transferidas
t
s
11.081.7000 ações a Paulo
P
de Mendonça, 868.300 a Jo
osé Faverett e 1.886.7000 a Reinalldo Belotti..
(parágrafoss 117, 118 e 123 do Teermo de Acuusação)

15.

Com
mo a remunneração dos diretores com as op
pções era noo mínimo o dobro do percentuall

fixado em AGO, senddo que no caso
c
de Pauulo de Mend
donça cheggava a ser ppróxima de 30 vezes, é
3

razoável concluir
c
quue eles tinnham interresse financceiro nas divulgaçõees de desccobertas dee
hidrocarboonetos efetuuadas no período
p
de 2009 a 20
012. (parággrafos 129 e 130 do Termo dee
Acusação)

16.

No período de 07 a 10.122.09, Paulo de
d Mendonça alienou ações
a
perfazzendo o vallor de cercaa

m
e no
n período de 09 a 16.06.11 alien
nou mais açções no vallor de cercaa de R$ 4,77
de R$ 15 milhões
milhões, enquanto Joosé Faveret vendeu nessse último período açõões no valoor de cercaa de R$ 1,77
milhão. (paarágrafos 1333 a 136 doo Termo de Acusação).
A

17.

As vendas de Paulo de Mendonça
no período
M
o de 07 a 10.12.09
1
forram realizaadas após a

divulgaçãoo de fatos relevantes em 30.11, 03.12 e 04.12.09
0
quue informaavam a desscoberta dee
hidrocarboonetos e de uma nova província petrolífera, além de em dois deles conter comentários
c
s
otimistas seus. (parágrrafos 138 a 141 do Terrmo de Acusação)

18.

As vendas reaalizadas porr Paulo de Mendonça
M
e José Faveeret no perííodo de 09 a 16.06.11,,

por sua veez, ocorreraam após terrem sido divulgados
d
48
4 fatos relevantes, allguns com mensagenss
otimistas, que tinham
m o condão de influencciar as cotaçções das ações de emissão da OG
GX e foram
m
objeto de notícias
n
em vários meioos de comunnicação. (paarágrafos 1446 a 149 do Termo de Acusação)
A

19.

Pauulo de Menndonça, naa qualidadee de direto
or de explooração da companhia,, por estarr

diretamentte ligado à área que fazia
f
as divvulgações das
d descobeertas, além de emitir declarações
d
s
otimistas com
c
o potenncial de indduzir o merccado a erro
o e alienar parte
p
das açções que deetinha, fatoss
que represeentam a práática de mannipulação de
d preços, é responsáveel pela irreggularidade, em
e infraçãoo
ao inciso I,
I conformee definida pelo
p
inciso II, alínea “b
b”, da Instrrução CVM
M nº 8/791. (parágrafoss
163 e 165 do
d Termo de
d Acusaçãoo)

1

I – É vedadda aos adminisstradores e acionistas de coompanhias abeertas, aos interrmediários e aaos demais paarticipantes doo
mercado de valores
v
mobiliiários, a criação de condiçõões artificiais de demanda, oferta
o
ou preçço de valores mobiliários,
m
a
manipulação de preço, a reealização de operações
o
frauudulentas e o uso
u de práticass não eqüitativvas.
II – Para os efeitos
e
desta Innstrução concceitua-se comoo:
(...)
b) manipulaçção de preços no mercado de valores moobiliários, a utilização
u
de qualquer
q
proceesso ou artifíccio destinado,,
direta ou indiretamente, a elevar, manteer ou baixar a cotação de um
m valor mobiliiário, induzinddo terceiros à sua compra e
venda;
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20.

Reiinaldo Belootti e José Faveret,
F
porr sua vez, em
mbora não estivessem diretamentte ligados à

área respoonsável pellas divulgaações e tallvez não tiivessem coonhecimentoo suficientee sobre ass
descobertaas de hidroccarbonetos, teriam agiddo sem o cu
uidado e a diligência
d
exxigidos em infração aoo
art. 153 daa Lei 6.404//762, ao conncordarem com o teor dos fatos relevantes
r
e se manifesstarem pelaa
sua divulgaação. (parággrafos 166 e 167 do Teermo de Acu
usação)

Fato relevaante divulgaado em 13.003.13

21.

m 13.03.13, a OGX divuulgou fato relevante
r
deeclarando a comercialiidade das accumulaçõess
Em

Pipeline, Fuji
F e Illim
mani, sendo que essas acumulaçõees deram luugar aos caampos Tubaarão Areia,,
Tubarão Tigre
T
e Tubbarão Gato (denominaados em co
onjunto de “Campos”)), com estiimativas dee
volume de óleo in situu para cada campo. (parrágrafo 168
8 do Termo de Acusaçãão)

22.

m sido inform
madas a declaração dee
No entanto, a divulgação foi parcial, pois, embora tenham

comercialidade e umaa estimativaa com faixaas prováveiss de volumees de óleo iin situ nessees Campos,,
foram omittidos do fato relevante os dados neegativos qu
ue ainda necessitavam dde comprov
vação, comoo
o valor preesente líquiddo do projeeto – VPL e o fator dee recuperaçãão muito abbaixo das ex
xpectativas..
(parágrafo 207 do Terrmo de Acusação)

23.

Asssim, a divullgação davaa a entenderr que as áreaas eram com
mercialmentte viáveis quando
q
já see

sabia em 24.09.12,
2
daata da apreseentação do grupo de trrabalho, quee o VPL neggativo para os projetoss
demonstravva preliminnarmente a sua inviaabilidade econômica,
e
fato que só foi div
vulgado em
m
01.07.13. (parágrafos
(
209 e 210 do
d Termo de Acusação
o)

24.

vulgada com
m a única finnalidade dee não perderr
Se a declaração de comerccialidade tinnha sido div

o bloco concedido pella ANP com
mo alegado,, a mesma não
n deveria ter sido traatada como informaçãoo
u vez quue não haviaa ainda a ceerteza de co
omercialidadde da área, tanto que em 01.07.13
relevante, uma
foi declaraada sua inviaabilidade ecconômica. (pparágrafos 221
2 e 222 do
d Termo dee Acusação)

2

Art. 153. O administrador da compannhia deve emppregar, no exeercício de suaas funções, o cuidado e a diligência
d
quee
todo homem ativo e proboo costuma emppregar na adm
ministração doss seus próprioos negócios.
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25.

Diaante disso, conclui-se
c
q a divulgação de 13.03.13 foi realizada dde modo inaadequado e
que

prejudiciall aos investtidores que acreditaram
m que os Campos
C
eraam economiicamente viiáveis, poiss
não houve nenhum innforme da OGX
O
de quee a viabilidade econôm
mica ainda eestava send
do estudada..
(parágrafo 223 do Terrmo de Acusação)

26.

mo os diretoores não negociaram ações entre a divulgaçãoo dos fatos relevantes de
d 13.03.133
Com

e 01.07.133, bem com
mo não auferriram nenhuuma vantag
gem econôm
mica, e a C
Companhia não deixouu
claro ao mercado
m
quee a declaração de comeercialidade tinha
t
a finaalidade de nnão perder a concessãoo
junto à AN
NP, o entãoo DRI Robeerto Bernarddes Monteirro deve ser responsabiilizado por infração aoo
art. 14 da Instrução
I
CV
VM nº 480//09, por ter divulgado fato
f relevannte omisso, ccom o cond
dão de levarr
investidorees a erro. (parágrafo 2228 a 232 do Termo de Acusação)
A

27.

Os demais direetores, Luizz Eduardo Guimarães
G
Carneiro,
C
Paaulo de Tarsso Martins Guimarães,,

B
e José Faveret, por sua veez, ao se manifestarem
m
m favoráveiss à divulgaçção do fatoo
Reinaldo Belotti
relevante de
d 13.03.133, infringiram
m o art. 1553 da Lei 6.404/76, poor terem agiido sem o cuidado
c
ea
diligência exigidos. (pparágrafo 2333 do Termo de Acusaçção)

SABILIZAÇ
ÇÃO
RESPONS

28.

3
Antte o expostoo, a SEP proopôs a responsabilização, dentre outros
o
, doss seguintes diretores
d
daa

OGX: (parrágrafo 234 do Termo de
d Acusaçãoo)
a) Paulo Manuel
M
M
Mendes
de Mendonça,
M
, por práticca de manippulação de preços, deefinida peloo
inciso II, “b”,
“
e vedaada pelo incciso I, amboos da Instru
ução CVM nº 8/79, poor meio da divulgaçãoo
inadequadaa de fatos relevantes
r
n período de
no
d 2009 a 2012,
2
enquaanto alienavva ações de emissão daa
OGX;
b) José Roberto
R
Peenna Chavves Faverett Cavalcan
nti e Reinaaldo José Belotti Va
argas, peloo
descumprim
mento ao art.
a 153 da Lei
L nº 6.4044/76, por não terem aggido com cuuidado e diiligência aoo
manifestarem concorddância com
m a divulgaação (i) inaadequada dee fatos releevantes com
m conteúdoo

3

Dois acusaddos não apreseentaram propoosta de Termoo de Comprom
misso.

6

otimista e sem relevâância no perríodo de 20009 a 2012 e (ii) de fatto relevantee omisso em
m 13.03.13,,
com o conddão de levaar investidorres a erro;
c) Robertoo Bernardees Monteirro, pelo desscumprimen
nto ao art. 14 da Instruução CVM nº 480/09,,
pela divulggação de fatto relevantee omisso em
m 13.03.13, com
c
o conddão de levar investidorees a erro;
d) Luiz Eduardo Guimarães Carneirro e Paullo de Tarrso Martin
ns Guima
arães, peloo
mento ao art.
a 153 da Lei
L nº 6.4044/76, por não terem aggido com cuuidado e diiligência aoo
descumprim
manifestarem concorddância com a divulgaçãão de fato relevante
r
om
misso em 133.03.13, com
m o condãoo
de levar investidores a erro.

PROPOST
TAS DE CE
ELEBRAÇA
AO DE TER
RMO DE CO
OMPROMIISSO

29.

Devvidamente intimados, os acusaddos apresen
ntaram suass razões dde defesa, bem comoo

propostas de
d celebraçãão de Termoo de Comprromisso.

30.

Jossé Roberto Penna Ch
haves Faverret Cavalca
anti (fls. 022 a 06) alegga que na condição
c
dee

advogado não tinha como
c
aquillatar o contteúdo dos fatos
f
relevaantes divulggados por envolverem
e
m
aspectos quue exigiam conhecimenntos técnicoos altamentee especializzados e que era impossíível supor à
época que não sinalizzassem avannços das operações da companhia em direçãoo a um gran
nde sucessoo
empresariaal.

31.

deveriam ser
Aleega, ainda, que
q todos os
o eventos divulgados
d
s tratados como fatoss relevantess

para confeerir a maiorr transparênncia possível aos negó
ócios da coompanhia e que se a informaçãoo
tivesse sidoo transmitidda através de
d comunicaado teria alccançado o mesmo
m
efeitto no mercaado. Por suaa
vez, o fatoo relevantee divulgadoo em 13.03.13 traduz caso típicoo de absoluuta inexigib
bilidade dee
conduta divversa, não sendo
s
possívvel acusar qualquer
q
adm
ministradorr de falha noo dever de diligência.
d

32.

p
pagaar à CVM o valor de R$
$ 100.000,000 (cem mill reais).
Diaante disso, propõe

33.

Pau
ulo Manuel Mendes de
d Mendon
nça (fls. 07 a 21) afirm
ma que ao ddeixar a com
mpanhia em
m

27.06.12 detinha
d
88%
% das açõess obtidas attravés do exercício
e
dee direito coonferido pello plano dee
7

opções e que,
q atualmeente, possuii ainda cercca de 72% e que tudo o que foi dito nos fatoss relevantess
corresponddia à realidaade dos fatos que estavaam respaldaados em daddos técnicoss.

34.

Infoorma, ainda, o propoonente que as divulgaações realizzadas pela companhiaa tinham o

objetivo de
d informar o que ocoorria e não o de influ
uenciar a deecisão dos investidorees quanto à
compra, veenda ou maanutenção de
d tais ativoos e que é natural
n
quee os executiivos remuneerados com
m
ações aliennem parte delas.
d
No caaso, não se pode
p
atrelarr as alienações a um m
movimento de
d alta nem
m
concluir quue a alta tennha resultaddo da manipuulação de preços
p
pela divulgação
d
de fatos releevantes.

35.

Diaante disso, propõe
p
pagaar à CVM a importância de R$ 4000.000,00 (quuatrocentoss mil reais).

36.

Luiiz Eduardoo Guimarães Carneirro (fls. 22 a 28) inform
ma que a pubblicação da declaraçãoo

de comercialidade divvulgada em
m 13.03.13 era
e fato releevante e preecisava ser efetuada paara evitar a
devolução dos camppos à Aggência Nacional de Petróleo,
P
b
bem
como evitar a assimetriaa
informacioonal, pois a submissãoo dessa decclaração à ANP estariia disponívvel no site da agênciaa
reguladoraa.

37.

Aleega, também
m, que o connteúdo não era omisso,, nem tinha o condão dde levar os investidoress

a erro, um
ma vez que os
o dados neegativos eraam prelimin
nares e os estudos
e
de vviabilidade econômicaa
demoram cerca
c
de seiis meses appós a declaraação de com
mercialidadde, não haveendo razão de
d aviso dee
sua realizaação. Esse procediment
p
to de declarração de com
mercialidadde e posterioor devoluçãão das áreass
já havia sido realizado por outraas companhiias como a Petrobras e é comum na indústriia de óleo e
gás, pois é a análise dee viabilidadde econômicca que forneece um estuudo mais aprrofundado.

38.

v
disso, propõe
p
pagaar à CVM a quantia de R$ 100.0000,00 (cem m
mil reais).
À vista

39.

ulo de Tarsso Martinss Guimarãees (fls. 29 a 35) utilizaa os mesmoos argumenttos de Luizz
Pau

Eduardo Guimarães
G
C
Carneiro
e também
t
proopõe pagar à CVM o montante
m
dee CR 100.000,00 (cem
m
mil reais) com
c
o objettivo de viabbilizar a susppensão e po
osterior extinnção do proocesso.
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40.

Rob
berto Bern
nardes Moonteiro (flss. 36 a 42
2) invoca os
o mesmos argumento
os de Luizz

Eduardo Guimarães
G
C
Carneiro
e Paulo
P
de Taarso Martinss Guimarães e afirma qque apenas divulgou o
fato relevaante em 133.03.13 com
mo era suaa obrigação
o na qualiddade de dirretor de rellações com
m
investidorees, mas apóss a aprovação do seu conteúdo pello diretor reesponsável ppela área técnica que o
produziu.

41.

Diaante disso, propõe
p
pagaar à CVM o montante de
d R$ 200.0000,00 (duzeentos mil reeais).

42.

V
(fls. 43 a 50) alega que não particcipava do processo
p
dee
Reiinaldo Joséé Belotti Vargas

decisão e elaboração
e
de fatos rellevantes porr ser uma atividade
a
esttranha às suuas atribuições. Alega,,
ainda, que os fatos puublicados reefletiam o que
q a área técnica com
mpetente enttendia correeto e jamaiss
suscitaram
m qualquer questionam
q
mento, além de seguir a mesma linha
l
de diversas publlicações daa
Petrobras que
q também
m divulgavaa fatos relevvantes com
m estimativaas de volum
me de óleo recuperável
r
l
e/ou com linguagem bastante
b
otim
mista a partir dos dados obtidos coom apenas uum poço exp
ploratório.

43.

No caso da OG
GX, as infoormações e estimativass foram apreesentadas ppara vários analistas
a
dee

bancos de investimentto internacionais com vasta
v
experiiência em annálise de soociedades dee petróleo e
jamais se teve
t
conhecimento de qualquer
q
controvérsia, sendo seus relatórios ssempre muitto positivoss
e igualmennte otimistass.

44.

A divulgação
d
o
ocorrida
em
m 13.03.13 tinha o objettivo de evitar que as árreas fossem devolvidass

à ANP, beem como evitar
e
a asssimetria daas informações disponníveis, uma vez que o fato seriaa
divulgado ao mercado pela agênncia reguladdora. Assim
m, propõe pagar
p
à CV
VM o montante de R$$
200.000,000 (duzentos mil reais).

MANIFES
STAÇÃO DA
D PROCUR
RADORIA FEDERAL
L ESPECIA
ALIZADA - PFE

45.

Em
m razão do disposto
d
na Deliberaçãoo CVM nº 390/01
3
(art.. 7º, § 5º), a Procurado
oria Federall

Especializaada junto à CVM – PFE/CVM
P
a
apreciou
os aspectos leegais das propostas dee Termo dee
Compromiisso, tendo concluído
c
p existênncia de óbicees jurídicoss à celebraçãão dos Term
pela
mos, dada a
ausência de
d propostass de indenizzação especcialmente ao
os investidoores que ajuuizaram açõ
ões judiciaiss
9

em decorrêência do meesmo contexxto fático appurado no presente
p
proocesso. Além
m disso, a PFE
P entendee
que o valor oferecido por Paulo Manuel
M
Meendes de Meendonça é manifestame
m
ente despro
oporcional à
vantagem por
p ele obtida. (PARE
ECER n. 000025/2015/G
GJU – 2/PF
FE-CVM/PG
GF/AGU e respectivoss
despachos às fls. 52 a 71)

FUNDAM
MENTOS DA
A DECISÃO
O DO COM
MITÊ DE TE
ERMO DE COMPROM
MISSO

46.

O parágrafo
p
5 do artigoo 11 da Lei nº 6.385
5º
5/76 estabeelece que a CVM pod
derá, a seuu

exclusivo critério, se o interessee público permitir,
p
suspender, em
m qualquer fase, o pro
ocedimentoo
administrativo instauurado para a apuraçãoo de infraçções da leggislação doo mercado de valoress
mobiliárioss, se o inveestigado ouu acusado assinar
a
term
mo de compromisso, obbrigando-see a cessar a
prática de atividadess ou atos considerado
c
os ilícitos pela CVM e a corrigir as irreg
gularidadess
apontadas, inclusive inndenizandoo os prejuízoos.

47.

Ao normatizarr a matériaa, a CVM editou a Deliberação
D
o CVM nº 390/01, altterada pelaa

Deliberaçãão CVM nº 486/05, quee dispõe em
m seu art. 8º sobre a com
mpetência ddeste Comitê de Termoo
de Comproomisso parra, após ouvvida a Proccuradoria Federal
F
Esppecializada sobre a leg
galidade daa
proposta, apresentar
a
p
parecer
sobrre a oportunnidade e con
nveniência na celebraçção do comp
promisso, e
a adequação da propposta formuulada peloss acusados, propondo ao Colegiiado sua acceitação ouu
rejeição, teendo em vissta os critériios estabeleccidos no artt. 9º.

48.

D
CVM nº 390/01, com
m a redação dada pela Deliberação
D
o
Por sua vez, o art. 9º da Deliberação

nsiderados quando
q
da aapreciação da
d proposta,,
CVM nº 4886/05, estabbelece comoo critérios a serem con
além da opportunidadee e da conveeniência em
m sua celebrração, a nattureza e a gravidade daas infraçõess
objeto do processo, os
o antecedeentes dos accusados e a efetiva poossibilidadee de puniçãão, no casoo
concreto.

49.

Asssim, na análise da propposta de cellebração de Termo de Compromissso há que se verificarr

não somennte o atenndimento aos requisittos mínimo
os estabeleccidos em lei, como também a
conveniênccia e a opoortunidade na solução consensuaal do processso adminisstrativo. Paara tanto, o
Comitê appoia-se na realidade fática mannifestada no
os autos e nos term
mos da acu
usação, nãoo
10

adentrandoo em argum
mentos de deefesa, à meedida que o seu eventuual acolhimeento somen
nte pode serr
objeto de julgamento
j
final pelo Colegiado
C
d
desta
Autarquia, sob pena de convvolar-se o instituto em
m
verdadeiroo julgamentto antecipaado. Ademaais, agir diferentemen
d
nte caracteerizaria, decerto, umaa
extrapolaçãão dos estritos limites da
d competência deste Comitê.
C

50.

m linha com
m a manifesstação da PFE/CVM, o Comitê concluiu
c
pela existênciia de óbicee
Em

jurídico à aceitação
a
d propostaas apresentaadas, por nãão atendimeento ao requuisito insertto no incisoo
das
II, §5º, artt. 11, da Lei
L nº 6.3855/764. Nesse tocante, considerand
c
do os prejuuízos suporttados peloss
acionistas da compannhia com as
a operaçõees ilícitas ap
pontadas no
n termo dee acusação, entende o
Comitê quue não havveria bases mínimas que
q justificassem a abbertura de negociação
o junto aoss
proponentees, com visttas à assunçção de comppromisso co
oncreto de inndenização..

51.

Ainnda que o óbice juríddico pudessse ser sup
perado, connsiderando as caracterrísticas quee

permeiam o caso conccreto e a naatureza e a gravidade
g
das
d questõess nele contidas, entend
de o Comitêê
ser inconvveniente, em
m qualquer cenário, a celebração
o de Termoo de Compromisso. Na
N visão doo
Comitê, o caso em tella demandaa um pronunnciamento norteador
n
poor parte do Colegiado em sede dee
julgamentoo, visando a bem orrientar as práticas do
o mercado em operaações dessaa natureza,,
especialmeente a atuaação dos administraddores de companhias
c
abertas nno exercíciio de suass
atribuiçõess, em estritaa observânccia aos deveres e responsabilidaddes prescritoos em lei. Não
N se estáá
aqui a quuestionar os termos da
d propostta apresentaada em si, mas sim
m, consoantte o poderr
discricionáário que lhhe é conferido pela Lei
L nº 6.385
5/76, o interesse destte órgão reegulador naa
celebraçãoo de tal acordo.

52.

Suubsidiariameente, entendde o Comittê que, confforme já maanifestado eem parecerees de casoss

similares5 de outras coompanhias do grupo em
mpresarial de que, a éppoca dos faatos, fazia parte
p
a atuall
Óleo e Gáás Participaçções S.A., o efeito paaradigmático
o de maior relevância e visibilidaade junto à

4

“Art.11 [....] § 5o - A Comissão dee Valores Moobiliários pod
derá, a seu exxclusivo critérrio, se o interesse públicoo
permitir, susspender, em qualquer
q
fasee, o procedim
mento adminisstrativo instauurado para a apuração de infrações daa
legislação doo mercado de valores mobilliários, se o innvestigado ou acusado assinnar termo de ccompromisso, obrigando-see
a: [....]
II - corrigir as
a irregularidaades apontadass, inclusive inndenizando os prejuízos.
5
PAS RJ20113-7916, PAS RJ2013-103221, PAS RJ2014-2050 e PA
AS RJ2014-2314.

11

sociedade e, mais esppecificamentte, junto aoos participan
ntes do merrcado de vaalores mobilliários, dar-se-á por meio de um posicioname
p
ento do Colegiado da autarquia
a
em
m sede de juulgamento.

CONCLUS
SÃO

53.

m face do accima expostto, o Comittê de Term
mo de Comppromisso prropõe ao Co
olegiado daa
Em

CVM a rejeição das propostas
p
dee Termo de Compromissso apresenntadas por P
Paulo Manu
uel Mendess
de Mendoonça, José Roberto
R
Peenna Chavees Faveret Cavalcantii, Reinaldoo José Belotti Vargas,,
Roberto Bernardes
B
M
Monteiro,
Luiz Eduaardo Guima
arães Carn
neiro e Pau
ulo de Tarsso Martinss
Guimarãees.

Rioo de Janeiroo, 18 de seteembro de 20015.
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