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Relatório

1.
Trata-se de
d propostaa de Term
mo de Com
mpromisso apresentada
a
a por Eduaardo Karrerr
(“Proponennte”), em 255.09.2015, e aditada, em
e 04.11.20
015 na qual se comprom
mete a pagaar a quantiaa
de R$ 250..000,00 à CVM para enncerrar o presente proccesso.
2.
A propostta apresentaada se referre ao Term
mo de Comppromisso dee Acusação elaborado,,
em 29.11.113, pela Supperintendênncia de Relaações com Empresas – SEP em fface do Prop
ponente, naa
1
qualidade de
d Diretor de
d Relaçõess com Investidores da Eneva
E
S.A. (“Compannhia”), em raazão da nãoo
inquirição de pessoass com acessso a atos ouu fatos releevantes após o vazameento de info
ormação aoo
mercado, em
e 01.07.20013, de que o Banco BTG Pactuall S.A. não honraria
h
o ccompromisso assumidoo
com a Com
mpanhia, em
m infração ao
a art. 4º, parágrafo
p
ún
nico, da Insstrução CVM
M nº 358/0
02 c/c o art..
157, § 4°, da
d Lei nº 6.404/76.
3.
Regularmeente intimaado para appresentar deefesa, o Prooponente appresentou proposta
p
dee
misso no vaalor de R$ 200.000,00,
2
, com fulcroo no art. 11,, §§ 5º e 9º,,
celebraçãoo de Termo de Comprom
da Lei nº 6.385/76,
6
e no
n art. 7º daa Deliberaçãão CVM 39
90/01.
O Comitêê de Termo de Compromisso, em
m 10.12.2014, exarou P
Parecer opinando peloo
4.
indeferimeento da propposta, por considerar (i) inoportu
una a celebbração de aacordo com Diretor dee
Relações com
c
Investiidores de coompanhia integrante
i
de
d grupo em
mpresarial investigado pela CVM
M
sobre quesstão inform
macional; e (ii)
( que o efeito
e
parad
digmático de maior rellevância e visibilidade
v
e
junto à sociedade se daria por meio
m
de jullgamento pela
p
CVM, diante das repercussões públicass
sobre referrido grupo empresarial.
e
.
5.
Em 10.02.2015, a prooposta foi rejeitada
r
pelo Colegiaddo, que acom
mpanhou o parecer doo
Comitê de Termo de Compromis
C
so, e sendo assim, os autos
a
foram distribuídos a mim porr sorteio.
6.
Em 02.06.15, com fuundamento no
n art. 25 da
d Deliberaçção CVM nnº 538/08, o Colegiadoo
aprovou prroposta de nova definiição jurídica dos fatos descritos no
n Termo dde Acusação
o, de modoo
1

Atual denom
minação da MPX
M
Energia S.A.
S
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que a condduta do Acuusado fosse analisada à luz do disp
posto no art.. 6º, parágraafo único, da
d Instruçãoo
CVM nº 3558/02 c/c arrt. 157, §4º da Lei nº 6.404/76,
6
peela não divuulgação imeediata de fatto relevantee
a respeito da
d veiculaçãão das notíccias no Valoor Econômico.
Ato contínnuo, o Propponente foi intimado a aditar sua defesa, noss termos do
o art. 26 daa
7.
Deliberaçãão CVM nº 538/08. Junntamente coom o aditam
mento de 25.09.2015, o Proponente reiterou a
proposta de
d Termo de Comprom
misso no vaalor de R$ 200.000,000, a qual, appós negociaação com o
Diretor Relator, foi majorada
m
parra R$ 250.0000,00.
É o relatório.
Voto
1.
O Proponeente submeete à apreciaação do Collegiado proposta de Teermo de Co
ompromissoo
para pagam
mento no vaalor de R$ 250.000,00
2
à CVM.
2.
A rejeiçãoo da propostta original se
s deu em raazão de o Comitê
C
de Teermo de Co
ompromissoo
entender que
q sua celeebração nãoo era oportuna e conv
veniente naqquele mom
mento, uma vez que oss
efeitos parradigmáticoos de maiorr relevânciaa e visibilid
dade junto à sociedadde seriam em
e sede dee
julgamentoo por este Colegiadoo, diante da
d repercussão públicaa de fatos correlatoss ao grupoo
empresariaal de que fazzia parte a Companhia,
C
, nos termoss do seu Parrecer.
Primeiram
mente, entenndo que os referidos effeitos paraddigmáticos fforam alcan
nçados com
m
3.
melhantes envolvendoo outras ccompanhias do grupoo
os recentees julgamenntos de coondutas sem
empresariaal do qual peertencia a Companhia.
C
Em segunndo lugar, verificou-se
v
q ocorrerram os fatoss objeto doo
que, no peeríodo em que
4.
p
saancionador (basicamennte entre 01
0 e 04.07.2013), o ppoder de controle
c
daa
presente processo
Companhiaa já era exeercido pelaa E.ON SE, indiretameente por meeio da sua subsidiária DD Brazill
Holdings S.À.R.L.
S
Assim, em
5.
m linha coom precedeente similarr2, em quee restou suuperada a questão daa
oportunidaade e convenniência idenntificada peelo Comitê de
d Termo de
d Comprom
misso no preesente caso,,
voto pela aceitação
a
daa proposta de
d Termo de
d Comprom
misso formuulada pelo P
Proponente no valor dee
R$ 250.000,00, considderando, esspecialmentte, que o vaalor ofertadoo é superiorr àquele oriiginalmentee
proposto.

2

Termo de Compromisso
C
aprovado peloo Colegiado em
e 21.07.2015
5 no valor de R$
R 200.000,00, envolvendo
o o ex-DRI daa
Companhia Fábio
F
Hironakka Bicudo, poor suposta infrração ao art. 4º,
4 parágrafo único,
ú
da Instrrução CVM nºº 358/02 c/c o
art. 157, § 4ºº, da Lei nº 6.4404/76, no âm
mbito do Proceesso Administrrativo Sancionnador CVM nnº RJ2014/950
01.
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6.
Ademais, voto pela (i) fixação do prazo de 30 diass para a asssinatura do
o Termo dee
Compromiisso, contaddo da comunnicação da presente
p
deccisão ao Prooponente; (iiii) fixação do
d prazo dee
10 dias paara o seu cumprimento
c
o, a contarr da publicaação do Teermo de Coompromisso
o no Diárioo
Oficial da União; e (iv)
(
designaação da Suuperintendên
ncia Adminnistrativo-Fiinanceira – SAD paraa
da.
atestar o cuumprimentoo da obrigaçção pecuniáária assumid

É o meu vooto.

Rioo de Janeiro, 08 de dezeembro de 20015.

Origginal assinad
do por

R
Roberto
Tad
deu Antunees Fernand
des
D
Diretor-Relat
tor
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