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1.

T
de Compromisso
o apresentaada por Marrcus Alberto Elias noo
Traata-se de prooposta de Termo

âmbito doo Inquérito Administrativo CVM
M Nº 13/20
013, instaurrado com o objetivo de apurarr
“irregulariidades nas subscriçõess de novas ações de emissão
e
da Laep
L
Investments Ltd. realizadass
pelo fundoo de invesstimento GEM
G
– Gloobal Yield Fund Lim
mited e pella Yorkvillle Advisorss
Consultoriia Ltda.”. (Relatório da Superinntendência de Processos Sancioonadores – SPS e daa
Procuradorria Federal Especializa
E
ada junto à CVM
C
– PFE
E/CVM às fls.
f 02 a 78)

FATOS

2.

No curso da apuração
a
dee infrações envolvendo
o a Laep, companhia
c
eestrangeira constituídaa

d Bermuddas, com Brazilian
B
Deepositary Receipts
R
– BDRs neg
gociados naa
sob o regiime legal de
BM&FBovvespa, no âmbito
â
do Inquérito Administrat
A
tivo CVM nº 09/20133, foram id
dentificadoss
elementos que aponttavam a occorrência dee irregulariidades relaccionadas a subscrições de açõess
EM e pela Yorkville. Assim, poor serem co
onsideradass
realizadas pelo fundoo de investtimento GE
autônomass frente àss demais, tais irregularidades passaram
p
a ser invesstigadas no
o Inquéritoo
Administraativo CVM n° 13/2013. (parágrafoos 2º ao 4º do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)

3.

De 2009 a 20012, a Laepp realizou diversos
d
aumentos de capital com
m a emissãão de açõess

d voto apeenas em deeterminadass matérias cconstantes do estatutoo
classe A, que possueem direito de
d Relatórioo
social e serrvem de lasstro aos BDRs negociaados na BM&FBovespaa. (parágraffos 5º e 8º do
da SPS/PFE)

4.

Um
ma das justifficativas aprresentadas para
p realizaar parte das emissões fooi a subscriçção privadaa

pelo fundoo GEM e pela sociedadde Yorkvillee, sob o fund
damento da necessidadde de reforço
o de capitall
de giro, reeadequação de estruturra de capital e financiamento dee novos invvestimentos, sobretudoo
aquisições de novos negócios
n
e/oou ativos esttratégicos. Do
D total dass emissões efetuadas entre 2009 e
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2012, esses dois invesstidores forram responssáveis por 32%
3
em vallor financeirro. (parágraafos 9º e 100
do Relatóriio da SPS/P
PFE)

M
Operações realizadas com o GEM

5.

m 15.01.10, a Laep e o GEM assinnaram contrato de subsscrição e em
mpréstimo de
d ações em
m
Em

que o GEM
M se comprrometia a subscrever
s
a o montaante de R$ 120 milhões e, em 15
até
5.07.10, foii
assinado outro contratto envolvenndo a subscrrição de maais R$ 75 milhões.
m
Os ccontratos esstabeleciam
m
basicamentte o seguintte: (parágraffos 29, 30, 32,
3 35 a 37 e 45 e 46 do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)
a) a Laep emprestariaa, ao GEM,, 54.870.000 BDRs e o GEM paggaria, a títuulo de adian
ntamento, o
valor de R$$ 20 milhõees que seria deduzido do
d total da subscrição;
b) o preço de subscriçção deveria correspondder a 88% daa média doss preços de fechamento
o dos BDRss
e seria fixaado com basse nos negócios realizaados em nov
ve pregões;
c) nesse peeríodo o GE
EM poderia vender os BDRs
B
receb
bidos em em
mpréstimo, o que lhe possibilitavaa
arrecadar os
o recursos que seriam aportados na
n subscriçãão;
d) como o preço de subscriçãoo era calcullado com deságio
d
em
m relação à média doss preços dee
fechamentoo do mercado, isso faccilitava ao GEM
G
garanttir que o prreço médio de suas alieenações em
m
bolsa apressentasse vallor maior quue o preço de
d subscriçãão;
e) a Laep pagou aindda, ao GEM
M, R$ 2.7000 mil, a títu
ulo de remuuneração em
m relação ao
a primeiroo
contrato e R$ 750 mil em relaçãoo ao segundoo; e
f) ao final das
d operaçõões, o GEM
M devolveriaa à Laep os BDRs
B
recebbidos como empréstimo
o.

6.

No mesmo diaa 15.01.10, a Laep divvulgou fato
o relevante informandoo que haviaa celebradoo

contrato para
p
subscriição de novas ações no montan
nte de R$ 120 milhõees junto ao
o fundo dee
investimennto GEM, innvestidor innstitucionall norte-ameericano, cabbendo destacar a respeeito ainda o
seguinte: (pparágrafos 47
4 a 50 do Relatório
R
daa SPS/PFE))
a) o GEM era um gruupo financeiiro com veícculos de inv
vestimentoss que totalizzavam US$ 3,4 bilhõess
e com transações em mais
m de 55 países;
p
b) o GEM
M estaria obbrigado a suubscrever em emissão privada dee ações até R$ 120 milhões
m
peloo
preço de subscrição
s
e
equivalente
a 88% da média pond
derada do preço
p
de feechamento de
d mercadoo
verificado nos nove prregões posteriores à formalização da chamadaa de capitall; e
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c) o investtidor teria a opção parra subscreveer adicionallmente 30 milhões
m
de ações ao preço
p
de R$$
3,00 por açção e não era
e garantidoo o direito de
d preferên
ncia ao acionnista controolador nem aos demaiss
acionistas.

7.

Em
m 14.06.10, foi divulgaado outro fato
fa relevantte informanndo que a ooperação co
om o GEM
M

havia sido concluída, tendo, em consequênccia, o capitaal aumentaddo em R$ 1126.035.674
4,00, com a
emissão dee 109.740.0000 ações claasse A. (parrágrafo 51 do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)

8.

Em
m 15.07.10, outro fato relevante fooi divulgad
do informanndo a assinaatura de nov
vo contratoo

com o GE
EM, desta feita
f
para a capitalizaçção no valo
or de R$ 755 milhões, sendo que o preço dee
subscrição seria equiivalente a 92%
9
da média pondeerada do prreço de fecchamento de
d mercadoo
verificado nos quatroo pregões posteriores
p
à formalizaação da chaamada de capital. No mais, eram
m
mantidas as
a mesmas informaçõees divulgaddas anteriorm
mente. (parrágrafos 52 e 53 do Relatório
R
daa
SPS/PFE)

9.

Pela leitura dos fatos relevvantes, perccebia-se quee a mensageem pretendida com as divulgações
d
s

mitir ao merccado que um
m grupo impportante iriaa se tornar investidor dda Laep, ap
portando atéé
era transm
R$ 195 miilhões para reforço
r
do capital
c
de giro
g e readeq
quação da estrutura
e
dee capital. En
ntretanto, ass
divulgaçõees não deixaram claro que seria realizado
r
peela Laep Innvestments & Restructturing Fundd
SPC1 o em
mpréstimo de ações ao GEM,
G
que essas
e
ações poderiam ser
s vendidaas durante o período dee
precificaçãão e que o GEM seriaa remuneraddo e, ao fin
nal, não perrmaneceria no quadro
o societário..
(parágrafoss 54 a 56 doo Relatório da SPS/PFE
E)

10.

Em
m relação à operação, foi apuraddo o seguiinte: (parággrafos 74 a 97 do Relatório
R
daa

SPS/PFE)
a) em 02.002.10, foram
m emprestaddos ao GEM
M 54.870.0
000 BDRs por
p meio dee transferên
ncia fora dee
bolsa;
b) entre 100.02.10 e 144.02.10, forram alienados, na BM&
&FBovespaa, 30.157.0000 BDRs peelo valor dee
R$ 59.034.856,00;
c) em 08.003.10, foraam subscritaas 30.157.0000 ações, exatamentee a mesma quantidadee de BDRss
vendidos pelo
p valor dee R$ 50.6366.097,76;
1

As ações accabaram sendoo emprestadass pela Laep Fuund Brasil S.A
A.
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d) essa prim
meira etapaa de captação gerou o saaldo positiv
vo de R$ 8.3398.758,24 ao GEM;
e) a segunda etapa occorreu de 055 a 12.03.10 e nesse período
p
foraam vendidos 24.712.90
00 BDRs, o
restante doos BDRs em
mprestados, por R$ 35.3382.377,00;
f) em 300.03.10, foii subscrita a mesmaa quantidad
de de BDR
Rs vendidaa pelo vallor de R$$
29.728.3999,17;
g) a segundda etapa da operação gerou
g
o saldoo positivo ao
a GEM de R$ 5.653.977,83;
h) após a realização dessas operrações, o GEM,
G
que obteve
o
remuuneração dde R$ 14.05
52.736,07 e
mbém a possse de 54.8770.000 ações, continuou
u participanndo de novaas subscriçõ
ões, atuandoo
detinha tam
da mesma forma;
i) ao final de todas as
a operaçõees, as vendaas efetuadas pelo GEM
M alcançaraam o montante de R$$
220.266.7113,00, enquuanto as suubscrições totalizaram
t
o valor dee R$ 184.4449.226,00, o que lhee
proporcionnou o lucroo de R$ 35.817.486,866, que, adiccionado aoss valores pagos diretaamente pelaa
Laep a títuulo de remunneração na assinatura
a
d contrato
dos
os, atingiu o valor de R$ 39.267.48
86,86; e
j) em 29.112.10, o GE
EM devolvveu a mesm
ma quantidaade de BDR
Rs à Laep,, ou seja, 54.870.000,
5
,
também poor meio de transferênci
t
ia fora de boolsa.

Consideraçções sobre as
a operações com o GE
EM

11.

De acordo coom o Relattório que embasou
e
a acusação, os fatos coonstantes do
d processoo

m que a Laep
L
se caapitalizou por
p meio da
d poupança pública, utilizando
o artifícioss
evidenciam
fraudulentoos para indduzir o merccado a erroo, uma vez que: (parággrafos 159 a 175 do Relatório
R
daa
SPS/PFE)
a) foram realizados
r
d
diversos
proocedimentoss com a inttenção de injetar
i
novoos recursos sem que o
mercado sooubesse quee eram os próprios
p
investidores qu
ue de fato patrocinavam
p
m a emissão
o das novass
ações e nãoo o GEM annunciado coomo relevannte investido
or estrangeiiro;
b) os fatoss relevantess divulgadoos em 15.011 e 15.07.10 que se reeferiam à eexistência de
d relevantee
investidor estrangeiroo interessaddo em capittalizar a co
ompanhia, na
n verdade, traziam in
nformaçõess
parciais quue estimulavvam outros investidorees a negociaar as ações e com issoo garantir liq
quidez paraa
que o GEM
M obtivesse os recursoss necessárioos para efetu
uar as subsccrições;
c) esse invvestidor jam
mais teve a intenção de
d participarr efetivameente da Laeep e atuou como
c
meroo
intermediáário;
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d) para alcançar o objeetivo almejaado, foram, inclusive, desrespeitad
d
das cláusulaas dos contrratos, sendoo
que, para isso, foi aum
mentado o período
p
de precificação
p
com um núúmero maioor de pregõees, admitidoo
deságio suuperior ao acordado
a
e permitido que
q fossem
m vendidos mais
m BDRss por pregãão do que a
quantidadee prevista;
e) também
m foi omitidaa ao mercaddo a informaação de partticipação suuperior a 5%
% alcançadaa pelo GEM
M
em diversaas oportuniddades;
f) a análisse conjunta de todos os
o fatos perrmite conclluir que a Laep omitiiu deliberad
damente doo
mercado a informaçãoo referente à existênciaa de emprésstimo de BD
DRs ao GEM
M e a possiibilidade dee
sua venda no mercadoo para efetuaar as subscrrições de no
ovas ações e posterior ddevolução dos
d mesmoss
valores moobiliários;
g) para reaalizar a captaação, o GEM
M foi remunnerado em R$
R 39.267.4486,14; e
h) o proceesso utilizaddo resultouu também em
e grande vantagem
v
p
para
a Laepp que conseeguiu obterr
recursos quue provavellmente não teria
t
consegguido mediaante uma sim
mples cham
mada de capital.

12.

Em
mbora o GE
EM tenha atuado em
m posição de desequuilíbrio em
m relação aos
a
demaiss

participanttes do mercado, os fatoos apontam para a realiização de opperação frauudulenta, um
ma vez quee
o objetivoo, no caso, era a obteenção de reecursos mediante o uso de meioos ardis e garantir aoo
intermediáário contrataado altas coomissões em
m contrapaartida, evideenciando, aassim, a oco
orrência dee
operação fraudulenta
f
vedada pello item I, na
n forma daa alínea “c”” do item III, ambos da
d Instruçãoo
CVM nº 8//792. (parággrafo 178 doo Termo de Acusação)

13.

c
r
Denntre outross, foi respoonsabilizadoo pela citaada irregulaaridade, o acionista controlador

indireto, presidente do conselho de adminisstração e diiretor presiddente, Marccus Alberto
o Elias, quee
participou das reuniõees preliminnares e assinnou os conttratos com o GEM, beem como assinou pelaa
malizaram entre
e
janeiroo e outubro de 2010 ass
companhiaa ou era destinatário doos documenttos que form
etapas da operação.
o
A
Além
disso, a Laep Hooldings, con
ntrolada porr Marcus E
Elias, que deetém 100%
%
das ações com direitto a voto da
d Laep, vootou pela ratificação
r
da operaçãão nas asseembleias dee
2

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:
(...)
c) operação fraudulenta no
n mercado de
d valores moobiliários, aqu
uela em que se utilize arddil ou artifício
o destinado a
induzir ou manter
m
terceiros em erro, com
m a finalidadee de se obter vantagem
v
ilíciita de naturezaa patrimonial para as partess
na operação, para o interm
mediário ou paara terceiros;
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19.02.10 e 05.11.10 e Marcus Ellias viabilizzou, ainda, o empréstim
mo dos BDR
Rs ao GEM
M assinandoo
em nome da
d Laep Funnd Brasil. (pparágrafos 188
1 a 191 do
o Relatório da SPS/PFE
E)

Operações realizadas com a Yorkkville

14.

m 17.10.11, foi assinadoo o contratoo com a Yo
orkville, um
m grupo norrte-american
no fundadoo
Em

em 2001, pioneiro no
n desenvoolvimento do
d chamad
do Standby Equity Distribution Agreementt
e
do o seguintte: (parágraafos 199, 20
00, 202, 2055, 206, 211 e 212 do Relatório
R
daa
(SEDA), estabelecend
SPS/PFE)
a) a Yorkkville se comprometiaa a subscrrever açõess classe A de emissãão da Laep
p que nãoo
representasssem mais de
d 19,9% dessa
d
classe no montan
nte de até US$
U 50 milhhões, podend
do tal valorr
ser elevadoo para até US$
U 250 millhões;
b) a Yorkvville pagariaa à Laep a título de adiiantamento para subscrrição das açções valor não
n superiorr
a US$ 10 milhões;
m
c) após o pagamento
p
desse valorr, a Yorkvillle receberiaa uma deterrminada quuantidade dee ações quee
seriam connvertidas em
m BDRs quee, por sua veez, poderiam
m ser vendidos em bolssa;
d) no período de preecificação de
d 10 dias estabelecido
o para a fixação do ppreço de su
ubscrição, a
Yorkville poderia
p
vennder os BDR
Rs até atingiir o valor paago no adianntamento; e
e) foram estabelecido
e
os também alguns vallores que seriam
s
pagoos pela Laeep à Yorkv
ville para a
realização da operaçãoo.

15.

Ao divulgar faato relevante em 18.10.11, a Laep
p informou o seguinte: (parágrafoss 249 a 2522

do Relatóriio da SPS/P
PFE)
a) a assinattura de conttrato de abeertura de linnha de capitaalização com
m a Yorkville no valorr de US$ 500
milhões, em que a mesma
m
se obbrigava a suubscrever até
a US$ 10 milhões poor preço eq
quivalente a
97% do veerificado em
m 10 pregõess ou conform
me alternatiivas previsttas no contraato;
b) a emisssão não enssejaria direito de prefeerência aos acionistas e os recursoos seriam usados
u
paraa
financiameento de noovos investtimentos, sobretudo
s
aquisição
a
d novos negócios e/ou
de
e
ativoss
estratégicoos, bem com
mo reforço de
d capital dee giro;
c) a Yorkvville era um grupo ameericano que havia fechaado diversass transaçõess similares em
e mais dee
22 países na
n última déécada; e
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d) no decuurso do contrato, foram
m efetuadas ainda três divulgações: um fato rrelevante em
m 16.11.11
informandoo que a Yoorkville atinngira particiipação de 13,3% das ações
a
classee A e comu
unicados aoo
mercado em 24.11.111 e em 02.12.11 dizenddo que a paarticipação era de, resppectivamentte, 8,23% e
4,77%.

16.

r
da operação da
d Laep com
m a Yorkvillle, verificoou-se o seguuinte: (parágrafos 261,,
A respeito

262, 266, 267
2 e 268 do Relatório da SPS/PFE)
a) a possibbilidade dee extensão do
d período de precificcação de 10 pregões não foi div
vulgada em
m
nenhum momento,
m
caaso a Yorkvville não coonseguisse arrecadar o valor totall do adiantaamento porr
causa do liimite de vennda de, no máximo,
m
15%
% do total do
d pregão;
b) a extenssão do perííodo de precificação seervia tambéém para elim
minar o risco de a Yo
orkville nãoo
conseguir vender
v
os BDRs
B
nesse período;
c) também
m não foi diivulgada aoo mercado a informaçãão de que a Yorkville subscreverria as açõess
com os reccursos da veenda dos BD
DRs no período de preccificação;
d) em nennhum momeento, ficou claro que o suposto investidor
i
f
faria
somennte um adiaantamento à
Laep e deepois vendeeria os BR
RDs em bollsa que garrantissem o reembolsoo do valor adiantado,,
deixando então
e
de parrticipar da companhia;
c
e
e) a Yorkkville não poderia ser consideraada investid
dora na foorma divulggada pela Laep, poiss
investidorees foram os que adquiriiram os BD
DRs vendido
os por ela em
m bolsa.

17.

No período dee 04.11.11 a 29.06.12, a Yorkvillle vendeu 57.938.000
5
B
BDRs em 80
8 pregões,,

tendo arrecadado o total de R$ 22.718.0144,00, e parra subscrever as açõess de emissãão da Laepp
desembolsou R$ 21.8446.440,00, o que lhe gerou o resultado positivo de R$ 8771.573,44 que
q somadoo
às taxas reecebidas de R$ 1.038.0000,00 chegga-se ao lucrro estimadoo de R$ 1.9009.573,44. (parágrafoss
321 e 322 do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)

Consideraçções sobre as
a operações com a Yoorkville

18.

De acordo com
m o Relatóriio de Inquéérito, os fato
os apurados demonstraam que a Laaep buscavaa

capitalizar--se por meio
m
de opperação aceertada com
m a Yorkviille, considderado um investidorr
estratégicoo que estarria entrandoo na comppanhia. Enttretanto, o que se viiu é que os
o próprioss
investidorees nacionais sem sabeer acabaram
m sendo oss fornecedoores dos reecursos e o investidorr
7
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estratégicoo sequer se submeteu aos riscos normais dee mercado. (parágrafoo 324 do Relatório
R
daa
SPS/PFE)

19.

Esssas conclusõões se baseearam nos seguintes
s
faatos: (parággrafos 325 a 332 do Relatório
R
daa

SPS/PFE)
a) além dee terem siddo divulgaddas, nos fattos relevanttes, informaações parciiais sobre a operação,,
durante a sua execuçção foram sendo criaddas novas emendas
e
aoo contrato para não prejudicar
p
a
Yorkville;
b) embora a missão daa Yorkville fosse capitalizar a Laeep, o que see verificou é que ela não só captouu
os recursoss no mercaddo sem assuumir qualqueer risco, com
mo também
m foi remuneerada;
c) para eviitar prejuízoos com a queda no vaalor dos BD
DRs, como de
d fato ocoorreu, foram
m realizadoss
ajustes no contrato, gaarantindo asssim o sucessso da operaação tal com
mo planejadda;
d) a operaçção foi monntada com o propósito de garantirr a capitalizzação da Laaep, mas co
om recursoss
obtidos noo mercado e com a utillização de um
u intermed
diário bem remuneradoo sem o con
nhecimentoo
dos investiidores;
e) aqui taambém houuve a divullgação de informações
i
s que passavam a fallsa impresssão de quee
relevante innvestidor irria subscrevver ações daa Laep;
f) com issoo, garantiu--se a liquiddez dos BDR
Rs e viabiliizou-se a operação, um
ma vez quee, devido àss
condições desfavorávveis do merccado à épocca, dificilm
mente a com
mpanhia connseguiria see capitalizarr
d oferta púbblica; e
por meio de
g) o propósito princippal da operaação era garrantir por meio
m de divuulgações de fatos relevaantes falhoss
r
a captação de recurso
os dos inveestidores em
m geral traavestida dee
e das repaactuações realizadas
subscrição privada.

20.

m conjunto apontam para a reaalização dee operaçãoo
Asssim, os faatos considderados em

fraudulentaa, mediantee a divulgaçção de fatos relevantes propositalmente omiissos e a uttilização dee
outras mannobras para alcançar o objetivo prretendido em
m detrimentto dos invesstidores quee sem saberr
patrocinaraam o aportte de todos os recursos captado
os pela coompanhia, rrestando caaracterizadaa
violação aoo item I, naa forma da letra
l
“c” doo item II, am
mbos da Insstrução CVM
M nº 8/79. (parágrafoss
333 a 335 do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)
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21.

Foii responsabbilizado pella irregulariidade, denttre outros, Marcus Allberto Eliass, acionistaa

controladoor indireto e administraador da Laeep, que estaava diretamente envolvvido na con
ntratação daa
Yorkville e assinou não someente o conntrato, mass também outros documentos necessárioss
d execuçãoo da operaçãão. (parágraafos 336 e 337 do Relattório da SPS
S/PFE)
produzidoss ao longo da

SABILIZAÇ
ÇÃO
RESPONS

22.

Marcus Alb
berto Elias,,
Antte o expostoo, foi propoosta a respoonsabilizaçãão, dentre ouutros3, de M

na qualidade de contrrolador indiireto, presiddente do con
nselho de administraçã
a
ão e diretorr presidentee
da Laep Innvestments Ltd.,
L
por inffração ao iteem I da Insttrução CVM
M nº 8/79, nna forma da letra”c” doo
seu item III, por: (parágrafo 399 do
d Relatórioo da SPS/PF
FE)
a) contrataar o GEM – Global Yieeld Fund Limited e reaalizar diretam
mente todoss os atos dee sua alçadaa
necessárioss à viabiilização daa operaçãoo fraudulen
nta, na forma
f
desccrita neste Inquéritoo
Administraativo, e que resultou naa arrecadaçãão total e irrregular de R$
R 220.266.713,00; e
b) contrataar a Yorkviille Advisoors Consultooria Ltda. e realizar diretamente
d
a
de suaa
todos os atos
alçada neccessários à viabilizaçãão da operração fraud
dulenta, naa forma descrita nestee Inquéritoo
Administraativo, e que resultou naa arrecadaçãão total e irrregular de R$
R 22.718.0014,00.

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

23.

Devvidamente intimado,
i
o acusado appresentou su
uas razões de
d defesa, bbem como proposta
p
dee

celebraçãoo de Termo de
d Comprom
misso (fls. 82
8 a 89).

24.

Tenndo em vistta que o prresente proccesso origin
nou-se do Innquérito Addministrativ
vo CVM nºº

09/2013 e que as quesstões trataddas em amboos foram ju
udicializadass por meio de Ação Ciivil Públicaa
movida peela CVM e pelo Ministtério Públicco Federal, o acusado pretende quue a presen
nte propostaa
tenha por objeto
o
encerrrar conjunttamente os dois
d processos e a ACP
P no que dizz respeito àss acusaçõess
que já foraam ou que possam
p
ser dirigidas
d
ao proponentee no curso desses
d
proceedimentos.

25.

3

Diaante disso, propõe:
p

Foram indicciadas outras três
t pessoas que
q não apreseentaram propo
osta de Termo de Comprom
misso.
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a) pagar o valor de R$ 0,60 (sessenta
(
ceentavos) po
or BDR aoos investidoores que prreencherem
m
cumulativaamente todoos os requisiitos elencaddos abaixo;
b) pagar à CVM a impportância dee R$ 500.0000,00 (quinh
hentos mil reais);
r
d ação juddicial movidda contra a CVM
C
requerrendo a nulidade do PA
AS 13/2013.
c) desistir da

26.

m o fim de homogeneiizar o danoo individual sofrido pellos investiddores de BD
DRs e evitarr
Com

que pessoaas que adquuiriram BDR
R com proppósito especculativo se beneficiem
m da presentte proposta,,
estabelece--se os seguiintes requisiitos a serem
m cumpridoss cumulativvamente pelos atuais deetentores dee
BDRs paraa se habilitaarem ao valoor de R$ 0,660 por BDR
R:
- Requisitoo 1: ser dettentor de BD
DR em 25.09.13 – data de suspeensão da neegociação de
d BDRs daa
Laep na BM
M&FBovesspa;
- Requisitoo 2: não ter transacionaado com BD
DR entre as datas de 044.11.09 – divvulgação do
o 2º ITR dee
2009 da Laep,
L
onde registrava patrimônio líquido neegativo – e 10.02.10, data da reaalização daa
primeira allienação de BDR em boolsa pelo GEM;
G
- Requisitoo 3: não ter adquirido BDRs
B
após a data de 03
3.08.12, datta da divulggação do fatto relevantee
sobre o peddido de desllistagem dee BDRs pelaa Laep;
- Requisitoo 4: não terr efetuado cumulativam
c
mente (i) negociações
n
day-trade e (ii) mais do que 100
negócios de
d compras ou
o de vendaas com BDR
R;
- Requisitoo 5: não esstar no poloo passivo ou
o ativo de procedimeentos adminnistrativos ou
o judiciaiss
movidos em
m face de Laep
L
ou do proponente
p
mite.
e que aindaa se encontrrem em trâm

27.

o do presennte Termo de Compro
omisso sejaa
Sollicita, aindaa, o proponnente que a celebração

condicionaada à aceitaação pelo Ministério
M
Púúblico Fedeeral de celebbração de T
Termo de Ajustamento
A
o
de Condutaa com o fim
m de, em coonjunto com
m a CVM, reetirá-lo do polo
p
passivoo da ACP. Finalmente,
F
,
o proponennte se colocca à disposiição do Com
mitê para discutir
d
e approfundar os detalhes da
d propostaa
ora submettida à aprecciação.

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

28.

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
apreciou oss aspectos legais da pproposta dee Termo dee
Compromiisso, tendo concluído pela
p existênncia de óbicce à sua cellebração, nootadamente em virtudee
10
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da manifessta desproporcionalidade da propoosta indenizzatória direcionada aoss investidorres lesados..
(PARECER
R n° 00010/2016/GJU – 2/PFE-CV
VM/PGF/A
AGU e respeectivo despaacho às fls. 92 a 106)

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

29.

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

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.

30.

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 adequaçãão da proposta formulaada pelo acuusado, propo
ondo ao Coolegiado suaa aceitação ou
o rejeição,,
tendo em vista
v
os critéérios estabeelecidos no art.
a 9º.

31.

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

CVM nº 4886/05, estabbelece comoo critérios a serem con
nsiderados quando
q
da aapreciação da
d proposta,,
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.

32.

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

11

COMISSÃO DE VALORES
S MOBILIÁ
ÁRIOS
verdadeiroo julgamentto antecipaado. Ademaais, agir diferentemen
d
nte caracteerizaria, decerto, umaa
extrapolaçãão dos estritos limites da
d competência deste Comitê.
C

33.

E/CVM, o C
Comitê con
nclui que a
No caso concreto, em linnha com a manifestaçção da PFE

proposta indenizatóri
i
ia direcionnada aos innvestidores lesados é totalmentee despropo
orcional aoo
prejuízo soofrido, assim
m como a proposta
p
dee indenizaçãão pelo danno difuso caausado ao mercado
m
dee
capitais mostra-se
m
fl
flagrantemen
nte despropporcional à natureza e à gravvidade das acusaçõess
imputadas ao proponeente, não haavendo basees mínimas que justifiqquem a aberrtura de neg
gociação dee
seus termoos. Entretannto, mesmo que essas questões
q
pu
udessem serr sanadas, nna visão do
o Comitê, o
caso em tela demannda um prronunciamento nortead
dor por paarte do Coolegiado em
m sede dee
julgamentoo, visando à bem orrientar as práticas do
o mercado em operaações dessaa natureza,,
especialmeente a atuaçção dos adm
ministradorees de compaanhia abertaa no exercíccio de suas atribuições,
a
,
em estrita observância
o
a aos deverees e responssabilidades prescritos
p
e lei.
em

CONCLUS
SÃO

34.

Em
m face ao accima dispossto, o Comiitê de Term
mo de Comppromisso prropõe ao Co
olegiado daa

CVM a rejjeição da prroposta de Termo
T
de Compromiss
C
o apresentaada por Marrcus Albertto Elias.

Rioo de Janeiroo, 23 de feveereiro de 20016.
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