PAR
RECER DO
O COMITÊ
Ê DE TERM
MO DE CO
OMPROMIISSO
PR
ROCESSO
O ADMINIS
STRATIVO
O SANCIO
ONADOR CVM
C
Nº RJJ 2014/12753

1.

C
sso apresenttadas por C
CASSIO EL
LIAS AUDII
Traata-se de proopostas de Termo de Compromis

(Diretor Financeiro e de Relaçõões com Innvestidores, entre 25.009.2008 e 115.03.2013)), HEITOR
R
CANTERG
GIANI (Diretor Supperintendentte, entre 26.01.2006 e 12.09..2011), LE
EONARDO
O
NOGUEIR
RA DINIZ (Diretor
(
Supperintendennte, de 12.0
09.2011 em diante - Diiretor Comeercial, entree
26.04.20066 e 11.09.20011), RODR
RIGO FER
RREIRA ME
EDEIROS DA
D SILVA
A (Diretor Financeiro
F
e
de Relaçõees com Investidores dee 15.03.20113 em diantte), PALMA
ARINO FR
RIZZO NET
TO (Diretorr
Jurídico, enntre 30.04.22010 e 31.05.2012 – Diretor de En
ngenharia, de
d 30.04.20009 em diantte – Diretorr
Comercial,, entre 09..12.2011 em
m diante), RENATO
O GAMBA ROCHA DINIZ e RODRIGO
O
MORAES MARTINS
S, nos autoos do Term
mo de Acu
usação instaaurado pelaa Superintendência dee
Relações com
c
Empressas – SEP (T
Termo de Acusação
A
às fls. 1498 a 1540).

FATOS

2.

m 12.10.20112, a ROSS
SI RESIDE
ENCIAL S//A reapreseentou à CV
VM as dem
monstraçõess
Em

financeirass relativas aos exercíícios encerrrados em 31 de dezzembro de 2009, 201
10 e 2011,,
acompanhaadas dos reespectivos Relatórios
R
d Adminisstração e doos formulárrios de dem
de
monstraçõess
financeirass padronizaadas – DFP
P, bem com
mo os form
mulários de informaçõões trimestrrais – ITR,,
relativos aoo primeiro e segundo trrimestres dee 2009, 2010, 2011 e 2012.
2
3.

A COMPAN
NHIA publlicou Fatoo Relevantte, em 033.01.2012, informand
do que a

reapresentaação das citadas
c
dem
monstraçõess financeiraas ocorreu devido a ajustes nas práticass
contábeis que
q vinham
m sendo adootadas. A prática
p
contáábil empreggada anterioormente im
mplicava em
m
reconhecim
mento mais acelerado da
d receita nas
n entidadees que contrribuíam com
m os terreno
os do que o
reconhecim
mento nas entidades responsáveeis pelas in
ncorporaçõees, sem guuardar relaçção com a
essência ecconômica daa transação.
4.

Com
mo decorrêência da alteeração da prática
p
conttábil, os salldos dos paatrimônios líquidos
l
em
m

31.12.20111, 31.12.20110 e 01.01.22010 foram
m reduzidos,, em relaçãoo às suas appresentaçõees originais,,
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respectivam
mente1, em R$ 596.5885 mil, R$ 528.809 mil e R$ 3766.974 mil. E
E, o lucro líquido
l
doss
exercícios encerradoss em 31.12.2011 e 31.12.2010 foii reduzido, respectivam
mente2, em R$ 67.7766
mil e R$ 151.835 mil.
5.

Os ajustes effetuados forram decorrrentes dos contratos de consórccio cujo ob
bjeto era a

os contratoss
construçãoo de imóvell para vendaa de unidaddes imobiliáárias. As cláusulas doss respectivo
estabeleciaam que a soociedade reesponsável pela
p
entrega do terrenno ao consóórcio seria remunerada
r
a
pela vendaa das unidaades imobiiliárias e não pela veenda do terrreno. Ocorrre que o terreno
t
e a
incorporaçção estavam
m associadoss à venda dee uma unidaade imobiliáária e o recoonhecimento
o da receitaa
deveria serr realizado à medida quue a construução das uniidades imobbiliárias avaançassem.
6.

Aléém disso, desde
d
20100, os relatóórios de recomendaçõões sobre ccontroles in
nternos doss

auditores independent
i
tes apontavvam deficiêências relacionadas, soob diversos aspectos, ao
a controlee
orçamentárrio. No entaanto, o FRE
E de 2011 e o FRE de 2012
2
foram divulgados afirmando inexistirem
m
recomendaações sobre os controlles internos nos relatórrios dos auuditores inddependentes, apesar doo
fato de os auditores teerem apontaado diversass deficiências em contrroles internoos, entre elaas, “custo a
incorrer em
m obras com
m custo exceedido”.
7.

No exercício de
d 2012, oss auditores independen
i
ntes apontaram 17 deficciências3 em
m controless

s
que a COMPAN
NHIA apennas divulgou
u, no FRE de 2013, dduas deficiêências, nãoo
internos, sendo
consideraddas críticas: (i) oportuniidades de melhoria
m
quaanto à existêência de um
ma política de
d controless
internos mais
m detalhadda e (ii) apriimoramentoo do controlle e gerenciamento de aacesso lógicco.
8.

No FRE de 20014 (exercíccio de 2013)), os auditorres indepenndentes aponntaram 15 deficiências
d
s

em controlles internoss e a COMP
PANHIA appenas divulg
gou uma, seem ser a mais relevantte dentre ass
apontadas pelos auditoores internoos.
9.

Em
m sua maniffestação sobbre as prátticas contáb
beis de recoonhecimentto de receittas, a SNC
C

concluiu que
q o critériio adotado anteriormennte pela CO
OMPANHIA
A e referenndado pela empresa
e
dee

1

O que reprresenta uma reedução de 21% (31.12.2011 e 2010) e de
d 16,5% (01.01.2010), quuando comparaados ao saldoo
original.
2
O que repreesenta uma reddução de 20%
% (2011) e de 43,4%
4
(2010), quando com
mparados ao saaldo original.
³ Relacionaddas a controoles gerenciaiis – manual de procedim
mentos; fechaamento contáábil; controlees internos –
imobilizado; caixa e bancoos – pendênciias antigas; applicações finan
nceiras; mútuuo entre as em
mpresas do gru
upo; depósitoss
judiciais; conntas a pagar por aquisiçãoo de terrenos – inconsistên
ncias com a documentaçãão; e repasse de clientes –
ausências de conciliação.
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Auditoria Independennte não reppresentava adequadam
mente a esssência econnômica das transaçõess
realizadas.
10.

Seggundo a SN
NC, o item 33
3 da Orienntação OCP
PC 04 – Applicação da Interpretaçção Técnicaa

ICPC 02 às Entidadess de Incorpooração Imobbiliária Brassileiras (dorravante denominada “O
OCPC 04”),,
p meio da
d Deliberação CVM nº 653/10, instrui quee, nos casoos de empreeendimentoo
aprovada por
imobiliárioo destinado à venda dee unidades imobiliárias
i
s, o reconheecimento daa receita dee venda dass
unidades deve
d
acompaanhar o avaanço da obraa.
11.

Ocoorre que algguns empreeendimentoss imobiliáriios da COM
MPANHIA são realizados atravéss

de consórccio, onde háá a figura dee uma socieddade incorp
poradora e de
d uma socieedade desen
nvolvedora,,
responsáveel pela entrrega do terrreno onde será realizaada a incorrporação, seendo que o objeto doo
contrato faz
fa referênccia à “reallização conj
njunta de empreendim
e
mento imobiliário consistente naa
construçãoo, venda de unidades imobiliárias
i
s e recebim
mento do preeço”. Apesaar disso, e ao
a invés dee
considerar um critérioo coletivo, a Companhhia consideerava como critério de alocação de
d receita a
razão entree o custo inccorrido indiividualmentte por cada consorciada
c
a e seu respeectivo custo
o orçado.
12.

A SNC ainda destacou que
q as receiitas e despeesas devem seguir o anndamento da
d execuçãoo

do contratoo (POC), em
m consonânncia com os itens 22 e 30 do CP
PC 17 – Coontratos de Construçãoo
(doravantee denominaado “CPC 17”), aproovado pela Deliberaçãão CVM nnº 691/12. E, que o
reconhecim
mento da reeceita é deppendente doos seus aspeectos econôm
micos e jurrídicos, sendo que, em
m
caso de connflito, os asspectos econnômicos preevalecem so
obre a formaa jurídica.
13.

Porr fim, a SNC
C concluiu que:
q

13.1. Tanto
T
o terrreno quanto a incorpporação esttavam assocciados à veenda de um
ma unidadee
i
imobiliária,
, motivo pello qual o reeconhecimen
nto da receiita deveria ser realizad
do à medidaa
q a constrrução da unnidade imobbiliária avan
que
nçasse;
13.2. Houve
H
desccumprimentto ao dispossto nos itenss 33 da OCP
PC 04 e itenns 22 e 30 do
d CPC 17,,
r
respectivam
mente, pois o reconheecimento das receitas não foi ffeito à med
dida que a
da unidade imobiliárria avançav
c
construção
va e as recceitas assocciadas ao contrato
c
dee
não foram reconhecida
c
construção
r
as tomando como referência o estáágio de execcução; e
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13.3. A prática contábil
c
annteriormentee adotada não
n represeentava a esssência eco
onômica daa
t
transação,
p usualm
pois
mente levavaa a um reco
onhecimentoo mais acellerado de su
uas receitass
n entidaddes que conttribuíram coom os terreenos do quee o reconheecimento naas entidadess
nas
r
responsávei
is pelas incoorporações.
14.

Em
m sede de deefesa prelim
minar, os adm
ministradorees destacaraam, dentre ssuas alegaçõ
ões, que:

Demonstraações Finannceiras
14.1. Seguindo
S
a normas contábeis
as
c
em
mitidas pelo
o CPC, ICP
PC 02 e OC
CPC 01, as receitas dee
v
vendas
das sociedadess consorciaddas são aprropriadas ao resultadoo, utilizando
o o métodoo
P
POC,
sendoo o percenttual mensurrado em razzão do custto incorridoo em relaçãão ao custoo
o
orçado.
Asssim, para efeito
e
de reeconhecimen
nto da receeita, cada consorciada possui seuu
c
custo
orçaddo, conform
me suas obbrigações deefinidas noo instrumennto de consstituição doo
c
consórcio.
E, como as obrigaçções ocorrrem em momentos
m
ddiversos, ocorria
o
um
m
d
descasamen
nto entre os
o momentos de reco
onhecimentoo da receiita de cadaa uma dass
c
consorciada
as;
14.2. As
A demonstrações finaanceiras dessde 2001 atté 2011 forram auditaddas por com
mpanhias dee
a
auditoria
dee primeira liinha e os rellatórios não
o continham
m ressalvas;
14.3. A adoção do IFRS promoveu
p
uma verdaadeira revollução contáábil ao esttabelecer o
p
princípio
daa prevalênciia da essênccia sobre a forma;
f
14.4. À exceção do Sr. Casssio Elias Auudi, todos os
o demais não tinham a atribuição
o estatutáriaa
d prepararr as demonnstrações fiinanceiras da
de
d Compannhia ou reaapresentá-laa perante a
C
CVM,
motiivo pelo quaal deveria seer observad
do o artigo 158, §3º, da Lei nº 6.40
04/76;
Formulárioo de Referêência
14.5. Com
C
relaçãão às deficiêências em coontroles inteernos, o Sr. Leonardo N
Nogueira Diniz
D
alegouu
q
que
os rellatórios appresentados pelos aud
ditores inddependentes da Comp
panhia nãoo
c
classificava
am as defi
ficiências entre
e
signifficativas e não signiificativas, cabendo a
C
Companhia
a fazer tal avvaliação;
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14.6. Apontou,
A
a
ainda,
que as
a deficiênccias em con
ntroles internos deveriiam ser div
vulgadas dee
a
acordo
com
m a avaliaçãoo da adminiistração sob
bre a probabbilidade e m
magnitude dee distorçõess
q podem
que
m ser causaddas nas dem
monstraçõees financeirras. E que, no caso concreto, ass
d
deficiências
s relacionaadas a diivergências entre salldos contáábeis não tinham a
p
probabilida
de ou a maggnitude de causar
c
disto
orções nas demonstraçõ
d
ões financeiras; e
14.7. O mencionaado PROPO
ONENTE taambém desttacou que a orientação da CVM é no sentidoo
d que as informaçõees que não são importtantes para a real com
de
mpreensão da
d situaçãoo
e
econômico-financeira e dos riscos inerentes às atividaddes e valores mobiliário
os emitidoss
p Compaanhia não deevam ser inncluídas.
pela

MANIFES
STAÇÃO DA
D ÁREA TÉCNICA
T
15.

a SEP desttacou que:
Com
m relação às
à alegaçõess da adminisstração da Companhia,
C

Demonstraações Finannceiras
15.1. O fato dass demonstraações finannceiras não
o terem siddo ressalvaadas não reepresenta a
a
adequação
dos critérioos de reconnhecimento de receita pela Comppanhia, pois além doss
a
auditores
seerem passívveis de inteerpretação de
d forma eqquivocada das práticas contábeiss
a
adotadas,
teem-se que, durante o exercício
e
de 2012, os auditores qquestionaram
m a práticaa
q vinha sendo adottada pela COMPANH
que
C
HIA, o quee resultou nna reapreseentação dass
d
demonstraç
ções financeeiras;
15.2. Desde
D
a impplementaçãão da Delibeeração CVM
M nº 29/19886 a prevalêência da essência sobree
a forma dass transações está sedimentada na área
á contábill;
15.3. O artigo 1558 da Lei nº
n 6.404/76 trata da ressponsabilidaade civil doos administrradores e o
p
parágrafo
3 prevê ass hipóteses de responssabilidade solidária,
3º,
s
o que não see aplica aoo
c
caso.
Trataa-se de hipóótese do arrtigo 176 da
d referida lei, que prevê expressamente a
r
responsabil
idade da Diretoria
D
porr fazer elaborar demonnstrações finnanceiras que
q reflitam
m
a
adequadam
ente o deseempenho e a situação patrimonial
p
da sociedadde. A responsabilidadee
a
abrange
toddos os membbros da Direetoria;
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15.4. Além
A
disso, o caso envvolve adoçãão de praticaa contábil de
d reconhecimento de receitas
r
quee
r
resultou
na sobreavaliação do paatrimônio líquido. À época, a rem
muneração variável daa
D
Diretoria
erra pautada em
e percentuual do lucro líquido;
Formulárioo de Referêência
15.5. Apesar
A
da alegação
a
susstentada no item 14.6, a SEP entennde que, poor si só, a ex
xistência dee
d
divergência
a entre o reegistro conttábil e o qu
ue constitui o controlee da área fiinanceira jáá
c
causa
distorrções;
15.6. As
A deficiênncias selecionadas pelaa divulgaçãão não eram
m as mais relevantes e o espaçoo
u
utilizado
paara divulgá-las poderia ter sido ocu
upado para descrever, pp.ex., a defi
ficiência em
m
r
reconhecim
mento da receita.
r
E, a divulgaação ao mercado
m
dde que não
o existiam
m
r
recomendaç
ções sobre os
o controless internos uttilizados nãoo retratava a realidade;; e
15.7. Todas
T
as deficiênciass relativas a divergêências entrre saldos ccontábeis e controless
r
realizados
p
pela
área financeira, que poderiam
m impactar na elaboraação de dem
monstraçõess
f
financeiras
confiáveis, deveriam ter
t sido divu
ulgadas, beem como, ass deficiênciias relativass
a reconheccimento de receitas
ao
r
reaalizadas e receitas não realizadas
r
e registradass.
RESPONS
SABILIZAÇ
ÇÃO
16.

Facce ao expossto, a SEP propôs
p
a reesponsabilizzação dos PROPONEN
P
NTES, admiinistradoress

da ROSSI RESIDENC
CIAL S/A, em
e face dass seguintes irregularida
i
ades:
16.1

P
PALMARIN
NO FRIZZ
ZO NETO, na
n qualidad
de de Diretoor Jurídico,, eleito na Reunião
R
doo
C
Conselho
d Administtração (doraavante deno
de
ominada “R
RCA”) realizzada em 30
0.04.2010 e
c
com
mandaato encerraddo em 31.055.2012, por infração
i
aoss artigos 1553, 176 c/c 177,
1
§3º, daa
L nº 6.4004/76 e aos artigos 14 e 26 da In
Lei
nstrução CV
VM nº 480//09, por fazzer elaborarr
d
demonstraç
ções financeeiras relativvas aos exeercícios 2010 e 2011 com recon
nhecimentoo
i
indevido
dee receitas, em
m inobservância ao iteem 33 da Orrientação O
OCPC 04, ap
provada porr
m
meio
da Deliberação
D
6
e ao
o disposto nos itens 22 e 30 do
o CPC 17,,
CVM nº 653/10
a
aprovado
poor meio da Deliberação
D
o CVM nº57
76/09;

16.2

H
HEITOR
C
CANTERGI
IANI, na qualidade
q
de
d Diretor Superintenddente, eleitto na RCA
A
r
realizada
em
m 26.01.20006 e com mandato enceerrado em 12.09.2011, por infração:
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(
(i)

aos artigos 1533, 176 c/c 177, §3º, da
d Lei nº 6..404/76 e aaos artigos 14 e 26 daa
Instrrução CVM
M nº 480/09, por fazer elaborar deemonstraçõees financeirras relativass
aos exercícios 2009 e 2010
2
com reconhecim
mento indevvido de reeceitas, em
m
inobbservância ao item 33 da Orien
ntação OC
CPC 04, approvada po
or meio daa
Deliiberação CV
VM nº 653/10 e ao disp
posto nos ittens 22 e 300 do CPC 17
7, aprovadoo
por meio da Deeliberação CVM
C
nº 576
6/09;

(
(ii)

ao artigo
a
153 da
d Lei nº 6.4404/76 c/c artigos
a
14 e 24 da Instrrução CVM
M nº 480/09,,
ao ter feito elabborar, ter aprovado
a
e divulgado o Formuláriio de Referrência 2011
verssão 1, contendo a infformação dee que não havia idenntificação ou
o qualquerr
recoomendação sobre os controles internos
i
daa Companhhia nos relaatórios doss
audiitores indeppendentes, innconsistentee com as deeficiências e recomendaações sobree
conttroles internnos presentees no relatórrio.

16.3

C
CASSIO
E
ELIAS
AU
UDI, na quualidade dee Diretor Financeiro
F
e de Relações com
m
I
Investidores
s, eleito naa RCA reaalizada em 25.09.20088 e com m
mandato enccerrado em
m
15.03.2013,, por infraçãão:
(
(i)

aos artigos 1533, 176 c/c 177, §3º, da
d Lei nº 6..404/76 e aaos artigos 14 e 26 daa
M nº 480/09, por fazer elaborar deemonstraçõees financeirras relativass
Instrrução CVM
aos exercícios 2009, 20100 e 2011 co
om reconheccimento inddevido de receitas,
r
em
m
ntação OC
CPC 04, approvada po
or meio daa
inobbservância ao item 33 da Orien
Deliiberação CV
VM nº 653/10 e ao disp
posto nos ittens 22 e 300 do CPC 17
7, aprovadoo
por meio da Deeliberação CVM
C
nº 576
6/09;

(
(ii)

ao artigo
a
153 da
d Lei nº 6.4404/76 c/c artigos
a
14 e 24 da Instrrução CVM
M nº 480/09,,
ao ter feito elabborar, ter aprovado
a
e divulgado o Formuláriio de Referrência 2011
verssão 1 e o Foormulário de
d Referênccia 2012 verrsão 1, conttendo a info
ormação dee
que não havia identificação
i
o ou qualqu
uer recomenndação sobrre os controles internoss
da Companhia
C
nos relatórrios dos auditores indeependentes,, inconsistente com ass
deficiências e recomendaç
r
ões sobre controles intternos preseentes no relaatório.

16.4

R
RENATO
G
GAMBA
R
ROCHA
DIN
NIZ, na qu
ualidade de Diretor de Engenhariaa, eleito naa
R
RCA
realizzada em 30.04.2009, poor infração aos artigoss 153, 176 cc/c 177, §3ºº, da Lei nºº
6
6.404/76
e aos artigoos 14 e 266 da Instru
ução CVM
M nº 480/099, por fazeer elaborarr
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d
demonstraç
ções financceiras relaativas aos exercícios 2009, 2010 e 2011
2
com
m
r
reconhecim
mento indeviido de receiitas, em ino
observância ao item 333 da Orientaação OCPC
C
0 aprovadda por meio da Deliberração CVM nº 653/10 e ao dispostto nos itens 22 e 30 doo
04,
C 17, aprovado por meio da Deeliberação CVM
CPC
C
nº 5766/09;
16.5

R
RODRIGO
S MARTINS, na qualiidade de Diretor Com
mercial, eleitto na RCA
A
MORAES
r
realizada
em
m 09.12.20011, por innfração aos artigos 1553, 176 c/cc 177, §3º, da Lei nºº
6
6.404/76
e aos artigoos 14 e 266 da Instru
ução CVM
M nº 480/099, por fazeer elaborarr
d
demonstraç
ções financeeiras relativvas ao exerccício 2011 com
c
reconhhecimento indevido
i
dee
r
receitas,
em
m inobservâância ao iteem 33 da Orientação
O
O
OCPC
04, aaprovada por meio daa
D
Deliberação
o CVM nº 653/10
6
e aoo disposto nos
n itens 222 e 30 do C
CPC 17, ap
provado porr
m da Deeliberação CVM
meio
C
nº 5766/09;

16.6

L
LEONARD
DO NOGUE
EIRA DINIIZ, na qualidade de Diretor
D
Supeerintendentee, eleito naa
R
RCA
realizzada em 122.09.2011 (ee Diretor Comercial
C
d 26.04.20006 a 11.09.2011), porr
de
i
infração:
(
(i)

aos artigos 1533, 176 c/c 177, §3º, da
d Lei nº 6..404/76 e aaos artigos 14 e 26 daa
Instrrução CVM
M nº 480/09, por fazer elaborar deemonstraçõees financeirras relativass
aos exercícios 2009, 20100 e 2011 co
om reconheccimento inddevido de receitas,
r
em
m
inobbservância ao item 33 da Orien
ntação OC
CPC 04, approvada po
or meio daa
Deliiberação CV
VM nº 653/10 e ao disp
posto nos ittens 22 e 300 do CPC 17
7, aprovadoo
por meio da Deeliberação CVM
C
nº 576
6/09;

(
(ii)

ao artigo
a
153 da
d Lei nº 6.4404/76 c/c artigos
a
14 e 24 da Instrrução CVM
M nº 480/09,,
ao ter feito elabborar, ter aprovado
a
e divulgado o Formuláriio de Referrência 20122
verssão 1, contendo a infformação dee que não havia idenntificação ou
o qualquerr
recoomendação sobre os controles internos
i
daa Companhhia nos relaatórios doss
audiitores indeppendentes, innconsistentee com as deeficiências e recomendaações sobree
conttroles internnos presenntes no relaatório e terr feito elabborar, ter aprovado
a
e
divuulgado o Formulário
F
de Referêência 2013 versão 1 e o Form
mulário dee
Refeerência 2014 versão 1, omitindo in
nformaçõess relevantes sobre deficciências em
m
conttroles internnos.
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16.7

R
RODRIGO
FERREIRA
A MEDEIR
ROS DA SIILVA, na qualidade
q
dee Diretor Financeiro
F
e
d Relaçõess com Inveestidores, elleito na RCA realizadaa em 15.03..2013, por infração aoo
de
a
artigo
153 da
d Lei nº 6.4404/76 c/c artigos
a
14 e 24 da Instrrução CVM
M nº 480/09, ao ter feitoo
e
elaborar,
teer aprovadoo e divulgaado o Form
mulário de Referênciaa 2013 verrsão 1 e o
F
Formulário
de Referência 20144 versão 1,
1 omitindoo informaçções relevaantes sobree
d
deficiências
s em controles internoss.

PROPOST
TA DE CEL
LEBRAÇÃO
O DE TERM
MO DE COMPROMIS
SSO

Demonstraações Finannceiras
17.

Os PROPONE
ENTES aleggam que coomo as obrrigações daa COMPAN
NHIA eram cumpridass

com a entrrega do imóóvel, data em
m que o PO
OC atingia 100%,
1
entenndiam comoo sendo razo
oável que a
receita fossse reconhhecida na medida
m
em
m que as unidades imobiliárias
i
s fossem vendidas
v
e
proporcionnalmente a participação
p
o na receita bruta do co
onsórcio. Appesar desse entendimen
nto, a partirr
de 2012, a metodologgia até então utilizada foi alteradaa e a COMPANHIA ppassou a recconhecer ass
receitas, em
m relação à consorciadda responsáável pela en
ntrega do teerreno, na m
medida da evolução
e
daa
obra.
Formulárioo de Referêência
18.

Porr entenderem
m que apennas as deficiiências sign
nificativas appontadas peelos auditorres externoss

seriam de divulgaçãoo obrigatóriaa e que “neenhuma das deficiênciias apontaddas nos rellatórios eraa
classificadda pelos audditores indeppendentes como
c
signifi
ficativa”, os PROPONE
ENTES julg
garam que a
divulgaçãoo não era obbrigatória.
19.

Asssim, por aleegarem estaarem convicctos da inex
xistência dee violação ààs disposiçõ
ões legais e

regulamenttares apontadas no Teermo de Acusação, os PROPONE
ENTES apreesentaram proposta
p
dee
celebraçãoo de Termo de Comprromisso em
m que se disspõe a pagaar à CVM a quantia total
t
de R$$
700.000,000 (setecentoos mil reais)) para encerrrarem o preesente proceesso, nos segguintes term
mos:
i.
ii.
iii.

CÁSSII ELIAS AU
UDI – R$ 1550.000,00 (cento e cinqquenta mil rreais);
HEITO
OR CANTE
ERGIANI – R$ 150.000
0,00 (cento e cinquentaa mil reais);
LEONA
ARDO NOGUEIRA DINIZ
D
– R$ 150.000,000 (cento e ciinquenta miil reais);
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iv.
v.
vi.
vii..
20.

RODR
RIGO FERR
REIRA MED
DEIROS DA
A SILVA – R$ 100.0000,00 (cem mil
m reais);
PALM
MARINO FR
RIZZO NET
TO – R$ 50..000,00 (cinnquenta mil reais);
RENATO GAMB
BA ROCHA
A DINIZ – R$
R 50.000,00 (cinquentta mil reais)); e
RODR
RIGO MORA
AES MART
TINS – R$ 50.000,00 (cinquenta
(
m
mil reais).

Os PROPONE
ENTES tambbém alegam
m que:
a) A COMPA
ANHIA paassará a adootar o critéério indicaddo pela acuusação no FRE, com
m
divulgaçãoo mais amppla de deficiências doss controles internos quuando aponttados peloss
auditores externos.
e
A esse respeeito, cabe notar
n
que o FRE de 220154 já con
ntempla tall
divulgaçãoo.
d
provocadoo pelas conddutas consiideradas naa
b) Não foi iddentificado prejuízo diretamente
acusação.

21.

Os PROPONE
ENTES infoormam que o montantee ofertado de
d R$ 700.0000,00 (seteecentos mill

reais) conssidera um pagamento
p
de R$ 50.0000,00 (cin
nquenta mill reais), porr acusado, referente à
imputação relacionadda à elaborração das demonstraçções financceiras, e uum pagamento de R$$
100.000,000 (cem mil reais), por acusado, referente
r
à acusação reelativa ao F
FRE, e que os valoress
ofertados consideram
m precedenntes5 do Comitê de Termo de Comprom
misso, aprov
vados peloo
Colegiado da CVM.

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

22.

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

Especializaada junto à CVM – PFE/CVM
P
apreciou oss aspectos legais da pproposta dee Termo dee
Compromiisso, tendo concluído pela
p
inexisttência de óbice
ó
ao seuu encaminhhamento ao Comitê dee
Termo de Compromiisso (PARE
ECER/Nº 00091/2015/
0
/GJU-2/PFE
E-CVM/PG
GF/AGU e respectivoss
despachos)).

4

FRE de 20115 versão 1, appresentado em
m 29.05.2015.
Trata-se do Processo Adm
ministrativo Sancionador
S
C
CVM
Nº RJ 20
013/5066, em que foi aprovvado, em 13.12
2.2013, termoo
de comprom
misso pelo Coolegiado que contemplou a atribuição, para cada um dos equíívocos nas demonstrações
d
s
financeiras, do
d valor de R$$ 50.000,00, e do Processo Administrativ
vo Sancionadoor CVM Nº R
RJ 2012/1131, no âmbito doo
qual foi aproovado Termo de
d Compromiisso, em 04.111.2014, que prrevia o pagam
mento de R$ 100.000,00 porr omissões noo
preenchimennto do FRE .
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FUNDAM
MENTOS DA
A DECISÃO
O DO COM
MITÊ DE TE
ERMO DE COMPROM
MISSO

23.

O artigo
a
11, paarágrafo 5º,, da Lei nº 6.385/76
6
estabelece quue a CVM ppoderá, a seu
u exclusivoo

critério, se o interessee público peermitir, susppender, em qualquer
q
fasse, o proceddimento adm
ministrativoo
instaurado para a apuuração de infrações
i
d legislação do mercaado de valoores mobiliiários, se o
da
investigadoo ou acusaado assinarr Termo dee Comprom
misso, obriigando-se a cessar a prática dee
atividades ou atos considerado
c
s ilícitos pela
p
CVM e a corriggir as irreggularidades apontadas,,
inclusive inndenizandoo os prejuízoos.
24.

Ao normatizar a matéria, a CVM editoou a Deliberaação CVM nº
n 390/01, allterada pela Deliberaçãoo

CVM nº 486/05,
4
quee dispõe em
m seu artigo 8º sobre a competêência deste Comitê dee Termo dee
Compromissso para, appós ouvida a Procuradooria Federal Especializaada sobre a legalidade da
d proposta,,
apresentar parecer
p
sobrre a oportuniidade e convveniência naa celebração do comprom
misso, bem como,
c
sobree
a adequaçãão da propostta formuladaa por acusaddo, propondo
o ao Colegiaado sua aceiitação ou rejeição, tendoo
em vista os critérios esttabelecidos no
n artigo 9º da
d referida norma.
n
25.

Porr sua vez, o artigo 9º
9 da Delibberação CV
VM nº 3900/01, com a redação dada pelaa

Deliberaçãão CVM nº 486/05, esttabelece com
mo critérioss a serem coonsideradoss quando daa apreciaçãoo
da propostta, além da oportunidade e da connveniência em sua celeebração, a nnatureza e a gravidadee
das infraçõões objeto do
d processo,, os anteceddentes dos acusados
a
e a efetiva posssibilidade de
d punição,,
no caso concreto.
26.

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
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
27.

No caso concreto, o Comiitê concluiuu, em linha com
c
preceddentes julgaddos pelo Co
olegiado em
m

14.05.20155 e 21.07.20015, respectivamente, PAS RJ201
14/3839 e PAS
P
RJ20144/9034, quee o caso em
m
11/12

tela demannda um pronnunciamentoo norteador por parte do
d Colegiado em sede dde julgamen
nto, visandoo
à bem orienntar as prátiicas dos adm
ministradores de companhias aberrtas.

CONCLUS
SÃO
28.

Em
m face do exxposto, o Coomitê de Teermo de Co
ompromissoo propõe ao Colegiado da CVM a

REJEIÇÃ
ÃO das proppostas de Teermo de Coompromisso
o apresentaddas por PAL
LMARINO
O FRIZZO
O
NETO, HEITOR
H
C
CANTERGI
IANI, CAS
SSIO ELIA
AS AUDI,, RENATO
O GAMBA
A ROCHA
A
DINIZ, RODRIGO
R
MORAES MARTIN
NS, LEONA
ARDO NO
OGUEIRA DINIZ e RODRIGO
R
O
FERREIR
RA MEDEIIROS DA SILVA.
S

Rioo de Janeiro, 22 de dezeembro de 20015.

ALEXANDREE PINHEIRO DOS SANTO
OS
SUPERIN
NTENDENTE
E GERAL

LUIZ AMÉRICO DE MENDONÇA
A RAMOS
GERENTE DEE ACOMPANHAMENTO DE
D MERCADO 1

CARLOS GUILHERMEE DE PAULA AGUIAR
SUPPERINTENDEENTE DE PRO
OCESSOS SANCIONADOR
A
RES

MADSSON DE GUSM
MÃO VASCO
ONCELOS
SUPERINTEN
NDENTE DE NORMAS CONTÁBEIS
O
E DE
AUD
DITORIA
(EM EXERCÍCIO
X
)

MÁRIO LU
UIZ LEMOS
SUPERINTEND
DENTE DE FISCALIZAÇÃ
ÃO EXTERNA
A
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