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Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/7352 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/7352  

Reg. Col. n.º 9545/2015 

 

Acusados: José Antônio Tornaghi Grabowsky 

 Michel Wurman 

 João Miguel Mallet Racy Ferreira 

 Frederico Marinho Carneiro da Cunha 

 

Assunto: Responsabilidade de administradores da PDG Realty S.A. 

Empreendimentos e Participações pela omissão, nas 

demonstrações financeiras intermediárias, de incertezas 

relacionadas à necessidade de revisão de orçamentos, com 

impacto no reconhecimento da receita da companhia 

(infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado 

com os arts. 14 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009). 

 

Diretor Relator: Pablo Renteria 

 

VOTO 

 

I. OBJETO E ORIGEM 

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela 

Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade dos 

membros da diretoria da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações 

(“Companhia” ou “PDG”) José Antônio Tornaghi Grabowsky (“José Grabowsky”), 

Michel Wurman, João Miguel Mallet Racy Ferreira (“João Mallet”) e Frederico 
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Marinho Carneiro da Cunha (“Frederico Cunha” e, em conjunto com os demais, 

“Acusados”), por infração aos artigos 14
1
 e 29

2
 da Instrução CVM nº 480/2009 c/c o 

artigo 153
3
 da Lei nº 6.404/1976, em função da suposta omissão, nos Formulários ITR 

referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 da Companhia, de divulgação de incertezas 

relacionadas à necessidade de ajustes relevantes em orçamentos de obras, em 

inobservância ao disposto nos itens 39
4
 e 40

5
 do Pronunciamento Técnico CPC 23 e aos 

itens 125,
6
 129

7
 e 131

8
 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, 

respectivamente, por meio das Deliberações CVM nº 592/2009 e 676/2011. 

                                                 
1
 “Art. 14.  O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam 

o investidor a erro.” 

2 “Art. 29.  O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: 

I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras 

contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e 

II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de 

cada trimestre.” 
3
 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 

negócios.” 
4
 “39. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa contábil que tenha 

efeito no período corrente ou se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a 

divulgação do efeito de períodos subsequentes for impraticável.” 
5
 “40. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado porque a estimativa do mesmo 

é impraticável, a entidade deve divulgar tal fato.” 
6
 “125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao 

futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que 

possuam risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao 

longo do próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem 

incluir detalhes elucidativos acerca:  

(a) da sua natureza; e 

(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte.” 
7
 “129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das 

demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e 

sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser 

divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses 

tipos de divulgação são os que seguem: 

(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas; 

(b) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes ao 

respectivo cálculo, incluindo as razões para essa sensibilidade; 

(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do 

próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e 

(d) uma explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados no passado no tocante a esses ativos e 

passivos, caso a incerteza permaneça sem solução.” 
8
 “131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra 

fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a 

entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores 
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2. Apresentaram individualmente as suas defesas o diretor presidente José 

Grabowsky e o diretor financeiro João Mallet, e apresentaram defesa conjunta o diretor 

vice presidente e de relações com investidores Michel Wurman e o diretor de 

investimentos e acompanhamento gerencial Frederico Cunha. 

II. DAS PRELIMINARES 

3. Os Acusados, preliminarmente, alegam a similaridade entre os fatos 

examinados neste processo e aqueles objeto do PAS CVM nº RJ2014/3616, instaurado 

contra eles e outros administradores da PDG para apurar eventual utilização de 

informação privilegiada na negociação de valores mobiliários de emissão da 

Companhia. Argumentam, a propósito, que a instauração de novo processo 

administrativo, com base nos mesmos fatos, violaria o principio da confiança, corolário 

da segurança jurídica, bem como configuraria bis in idem, devendo, por essas razões, 

ser reconhecida sua nulidade.  

4. Em que pesem os argumentos apresentados, as alegações não merecem 

prosperar. A formulação de duas ou mais imputações a partir de fatos comuns constitui 

fenômeno jurídico amplamente conhecido, que nada apresenta de irregular, tendo em 

vista a possibilidade de o agente infringir, com sua conduta, mais de uma norma legal. 

5. Ademais, os fatos apurados em cada processo são apenas em parte comuns. 

Se, de um lado, há coincidência da informação que teria sido omitida dos informes 

trimestrais e utilizada na negociação de valores mobiliários, de outro lado, é importante 

ressaltar que as supostas infrações teriam ocorrido em momentos distintos. Enquanto no 

PAS CVM nº RJ2014/3616 apura-se suposta prática de insider trading nos meses de 

janeiro a março de 2012, no processo ora em julgamento, apura-se se a necessidade de 

revisão material dos orçamentos de obras da Companhia foi indevidamente omitida nos 

ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011. 

                                                                                                                                               
dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes 

materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos 

assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo 

específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos.” 
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6. Em suma, não há coincidência de fatos nem de infrações, o que, a meu ver, 

desautoriza qualquer alegação de bis in idem ou de quebra de confiança. 

7. Ainda em sede preliminar, João Mallet alega que, durante a fase de 

investigação, foi instado pela área técnica a se manifestar a respeito dos fatos sob 

apuração neste processo, de forma descontextualizada e genérica, o que não lhe teria 

permitido esclarecer as questões pertinentes ao caso. Acrescenta ter se colocado, na 

ocasião, à disposição da CVM para prestar esclarecimentos adicionais, mas nada mais 

lhe foi solicitado. 

8. No mesmo sentido, Michel Wurman e Frederico Cunha alegam terem sido 

surpreendidos com a instauração do presente processo sem “intimação específica para 

fins da Deliberação n.º 538” (fls. 614). 

9. De fato, compulsando os autos, verifico que os ofícios enviados aos Acusados 

em cumprimento ao art. 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, não seguiram a 

melhor técnica. Os quesitos formulados pela área técnica me parecem excessivamente 

genéricos, o que não contribui para a efetiva elucidação dos fatos. Note-se, ademais, que 

os ofícios contêm referências equivocadas ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404, de 1976, 

bem como ao art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 2002, que não guardam relação 

alguma com os fatos apurados neste processo. Ao que tudo indica, a área técnica 

reaproveitou inadvertidamente ofícios de outro procedimento. 

10. Parece-me que a oportunidade é propícia para relembrar a relevância do 

pedido de esclarecimentos, de que trata o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, para 

a boa instrução dos procedimentos investigativos nesta autarquia. Se o pedido for bem 

formulado, os esclarecimentos recebidos podem contribuir de maneira efetiva para a 

qualidade da atividade sancionadora, pois que conferem à Superintendência da CVM ou 

à Procuradoria Federal Especializada a oportunidade de examinar criticamente a 

robustez dos elementos de prova já colhidos, previamente à formação do juízo 

acusatório. De posse dos esclarecimentos, as áreas podem identificar a necessidade de 

novas diligências ou se convencerem da improcedência da acusação, evitando, assim, a 

consumação de recursos públicos com a tramitação de processos sancionadores mal 
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instruídos. Cuida-se, portanto, de importante medida de promoção da eficiência 

administrativa, que as área técnicas da CVM devem prestigiar na maior medida 

possível.    

11. De todo modo, voltando ao caso em análise, as falhas identificadas nos ofícios 

enviados aos Acusados não comprometem a higidez deste processo administrativo 

sancionador. É pacífico nesta autarquia o entendimento de que o pedido de 

esclarecimentos, formulado pela área técnica da CVM em cumprimento ao art. 11 da 

Deliberação CVM nº 538/2008,
9
 “não confere (...) um direito subjetivo aos 

investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia”.
10

 

12. Observo, ademais, que, ao serem intimados para a apresentação de suas 

defesas, os Acusados tiveram acesso integral aos autos e a oportunidade de contestar o 

Termo de Acusação e requerer a produção das provas que considerassem pertinentes, 

não se verificando, portanto, nenhum prejuízo advindo da forma pela qual lhes foi 

solicitada a manifestação prévia. 

13. Afasto, portanto, pelas razões expostas, as preliminares suscitadas pelos 

Acusados.  

III. DO MÉRITO 

14. A SEP pede a responsabilização dos Acusados, todos eles ex-membros da 

Diretoria da companhia aberta PDG, de atuação na área de incorporação imobiliária, 

pela omissão em divulgar, nos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 

da Companhia, mudanças de estimativa contábil ou incertezas em estimativas de receita 

e resultado, originadas de relevante revisão de orçamentos de obras, anunciada em 

4.4.2012 e que impactou o resultado do último trimestre de 2011. Segundo a área 

técnica, a necessidade dessa revisão significativa já seria de conhecimento da 

Companhia e dos Acusados, por ocasião da divulgação daqueles formulários. 

                                                 
9
 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de 

obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, 

conforme o caso. 
10

 PAS CVM RJ-2006-8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julg. 16.3.2010. 
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15. A divulgação de mudanças e incertezas em estimativas é tratada nos itens 39 e 

40 do Pronunciamento Técnico CPC 23 e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento 

Técnico CPC 26 (R1), de obediência obrigatória pelas companhias abertas. Com a 

omissão dessas informações, em desatendimento a estas regras contábeis, os 

Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 não teriam divulgado, de 

acordo com a Acusação, informações verdadeiras e completas, configurando-se a 

infração aos arts. 14 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009. Para a SEP, a conduta dos 

Acusados, que como diretores da Companhia eram responsáveis pela elaboração e 

divulgação dos formulários, teria configurado, também, a quebra do dever de diligência 

exigido pelo art. 153 da Lei nº 6.404/1976. 

16. Os Acusados alegam, em síntese, que não teria ocorrido a falha informacional 

apontada pela SEP, pois a Companhia sempre divulgou nos seus prospectos de ofertas 

públicas de ações e Formulários de Referência os riscos próprios à sua atividade. 

Alegam também que revisões de orçamento são feitas ordinariamente em empresas de 

construção civil e que a revisão ocorrida em 2012 teve caráter extraordinário, tendo sido 

causada, principalmente, por problemas de integração de sistemas de uma de suas 

controladas, que terceirizava grande parte de suas obras. 

17. Acrescentam, nesse sentido, que outras companhias abertas do setor 

imobiliário também anunciaram, no mesmo período, revisões de orçamento, causadas, 

principalmente, pelo grande aumento do custo da mão de obra que acompanhou o 

“boom” imobiliário ocorrido à época. 

18. Rebatem, principalmente, a conclusão da área técnica, de que a revisão de 

orçamento de obras anunciada pela PDG em 4.4.2012 já seria de conhecimento deles 

por ocasião da publicação dos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011, 

se não pelo valor anunciado, R$222,15 milhões, pelo menos pela certeza de sua 

necessidade, em montante relevante. 

19. A SEP relacionou os seguintes indícios que, na sua visão, comprovariam que, 

em 2011, a Companhia possuía controle rígido de orçamento de obras e que, portanto, a 
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informação sobre a necessidade de revisão relevante nos orçamentos de obras já estava 

disponível em 14.8.2011 e em 13.11.2011, datas da publicação dos formulários: 

 a divulgação, em 2.1.2012, das prévias operacionais do 4º trimestre de 

2011, informando o volume dos lançamentos e o volume das vendas, no 

período; 

 a resposta da PDG a pedido de esclarecimentos sobre as suas 

demonstrações financeiras de 2011, na qual a Companhia informou que o seu 

sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento diário dos 

orçamentos de obras; 

 e-mails trocados entre executivos da Companhia e o auditor 

independente, informando a existência de empreendimentos com orçamento 

consumido; e 

 a ata de reunião realizada em 3.2.2012 entre executivos da Companhia, 

um conselheiro fiscal e o auditor independente, que menciona trabalho de 

reavaliação dos custos das obras em 2011, bem como obras com custos 

subestimados e que sofreram ajustes em seus orçamentos. 

20. Em vista disso, cumpre, inicialmente, avaliar esses indícios, confrontando-os 

com os argumentos em sentido contrário apresentados pelas defesas, para esclarecer se, 

à época dos 2º e 3º ITR de 2011, realmente já se dispunha, na Companhia, da 

informação a respeito da necessidade de revisão relevante dos orçamentos de obras. 

21. Caso isso se confirme, deve-se verificar, então, se a omissão da informação 

nos formulários configurou infração às normas contábeis e societárias apontadas pela 

Acusação, e, nessa esteira, apurar a responsabilidade de cada um dos Acusados. 

22. A meu ver, uma vez confrontados os indícios da acusação com os 

contraindícios trazidos pelas defesas, não resta devidamente comprovado que a revisão 

de orçamentos anunciada em abril de 2012 era conhecida ou podia ser prevista pelos 

Acusados nas datas da publicação dos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres 

de 2011. 
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23. O primeiro elemento apontado pela SEP é o fato de a Companhia ter 

divulgado, em 2.1.2012, o seu volume de lançamentos e de vendas do 4º trimestre de 

2011, o que, para a área técnica, indicaria que “a PDG realizava um controle em tempo 

real (i) do seu volume de lançamentos, e (ii) do volume de vendas contratadas 

líquidas”. 

24. Embora não esteja explicitado no Termo de Acusação, esta afirmação faz crer 

que, para a SEP, este fato evidenciaria que a Companhia possuía, a par de um controle 

preciso de seus lançamentos e vendas, um sistema de controle de custos e orçamentos 

em tempo real. 

25. Não consigo vislumbrar, porém, a relação entre o controle gerencial e 

financeiro de vendas e lançamentos de imóveis, que, acredito, possa ser feito em tempo 

real com ferramentas de gerenciamento de uso corrente, e a apropriação de custos de 

obras, que exige, sabidamente, atividades de campo e de escritório e envolve dezenas de 

variáveis, necessitando de sistemas de controle mais robustos. 

26. Em outras palavras, não é porque uma construtora consegue determinar o seu 

volume de vendas em determinado período que ela também está em condições de 

apurar, nesse mesmo período, o custo de suas obras. O primeiro fato não conduz ao 

segundo. 

27. Afasto, assim, como indício válido para comprovar que a PDG possuía 

controle rígido de orçamento e de custos de obras em 2011, o fato de ela ter divulgado, 

em 2.1.2012, o volume de lançamentos e de vendas alcançado no 4º trimestre de 2011. 

28. Passo a apreciar, agora, o argumento da Acusação de que a própria Companhia 

teria assumido que o seu sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento 

diário dos orçamentos de obras. 

29. Apoia-se o Termo de Acusação, para isso, na correspondência protocolada na 

CVM pela PDG em 10.9.2012 (fls. 74-75), como resposta a pedido de esclarecimentos a 

respeito, entre outros assuntos, da adequação dos controles internos referentes ao 
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acompanhamento dos orçamentos de obras, reconhecimento de receitas e segregação 

dos patrimônios de incorporação. 

30. Na ocasião, a Companhia afirmou que “considera que seu sistema de 

controles internos e contábil é eficiente face à sua operação e ao volume de atividades 

necessárias para a concretização de seus objetivos operacionais” e que ele “possibilita 

o acompanhamento diário dos orçamentos de obra”, sendo “base de informação para a 

tomada de decisão de cunho operacional, gerencial e administrativo, por seus 

Administradores”. 

31. Na medida em que o pedido de esclarecimentos reportava-se às demonstrações 

financeiras do exercício de 2011, a área técnica considerou a resposta, na forma como 

reproduzida acima, como espécie de confissão de que a PDG já possuía, naquele ano, 

um sistema de controles internos que permitia o acompanhamento diário dos custos de 

suas obras e que, portanto, a necessidade de revisão dos orçamentos anunciada em 2012 

já seria conhecida na época de divulgação de seus Formulários ITR referentes ao 2º e 3º 

trimestres de 2011. 

32. Os Acusados alegam, primeiramente, que estes esclarecimentos foram 

prestados em setembro de 2012, posteriormente à revisão dos orçamentos anunciada em 

abril daquele mesmo ano, e referiam-se à realidade da época, quando já havia sido 

realizada a integração dos sistemas SAP das controladas da Companhia, principalmente 

no tocante à Agre, que tinha grande parte das obras tocadas por terceiros. 

33. Defendem que a revisão dos orçamentos de obras que impactou o resultado do 

último trimestre de 2011 foi apurada durante a instalação do sistema SAP na Agre e que 

apenas nas últimas semanas de março de 2012 foi possível fechar os resultados. 

Segundo os Acusados, a demora neste processo teria causado, inclusive, o atraso dos 

trabalhos de auditoria e do fechamento das demonstrações financeiras de 2011, que se 

deu somente em 5.4.2012.   

34. Acrescentam que foram prestados outros esclarecimentos à SEP, presentes nos 

autos, além daquele tido como indício pela área técnica, mas que teriam sido ignorados 
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pela Acusação. Nesses esclarecimentos, a PDG teria explicado a situação exposta 

acima, em relação aos problemas que enfrentou com os sistemas de orçamento de obras 

de suas controladas e com as dificuldades no fechamento de suas demonstrações 

financeiras de 2011. 

35. De fato, compulsando os autos, observo que, no curso do processo, a 

Companhia, em outras ocasiões que não a do ofício respondido em setembro de 2012, 

informou à área técnica que, entre 2011 e 2012, procedeu a ajustes em seus sistemas de 

acompanhamento de orçamentos e de apuração de custos, em especial quanto à 

integração dos sistemas utilizados por suas controladas, mas que este processo só se 

finalizou no segundo semestre de 2012. 

36. Nessa direção, em 18.1.2013 e 28.3.2013 (fls. 67-72 e 149-152) a Companhia 

enviou à SEP esclarecimentos que complementaram a resposta enviada em 10.9.2012, 

utilizada como prova pela Acusação, tendo relatado na última correspondência, que: 

“Com a aquisição dessas empresas [CHL, Goldfarb e Agre], a PDG 

procurou manter [...] parcela significativa de seus negócios 

independentes, bem como seus controles, processos de gestão e 

preparação de demonstrações financeiras, em um ambiente único de 

relações com investidores. Desse modo, a partir da aquisição da 

Agre, em 2010, iniciou-se o processo de busca de sinergia na gestão 

dos negócios de forma integrada e coordenada com a preparação das 

demonstrações financeiras (SAP). (...) No segundo semestre de 2012, 

foi concluída a integração do processo de elaboração dos orçamentos 

de obras, os quais eram realizados individualmente pelos gestores de 

cada empresa. (...) Dentre os benefícios da integração, houve o 

aprimoramento dos processos de orçamento de obras, bem como a 

convergência de todas as empresas para um critério uniforme, 

migrando todos os controles para uma plataforma única.” (fls. 164-

165). 

37. Algumas comunicações acostadas aos autos, mantidas entre os auditores 

independentes e executivos da PDG, também indicam que, no primeiro trimestre de 
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2012, foi feito um trabalho de revisão de orçamentos nas obras da Agre. Em um deles, 

datado de 5.3.2012 (fls. 203), apontou-se que o sistema da Agre utilizava informações 

de setembro de 2011 e em outro, enviado dias depois, em 8.3.2012, o auditor solicitava 

visita a empreendimentos daquela controlada, para dar andamento ao processo de 

auditoria (fls. 206). 

38. A Ernst & Young Terco Auditores Independentes, por sua vez, em seu 

Relatório de Recomendações sobre controles internos, relativo ao exercício de 2011, 

datado de 10.9.2012, mesma data da correspondência utilizada como indício pela SEP, 

consignou ter notado “alguns problemas que envolvem a estrutura de controle interno e 

seu funcionamento, que consideramos fraquezas significativas” (fl. 107), apontando, 

também, que “durante a revisão do custo orçado de CHL Agre e Goldfarb, verificamos 

oportunidades de melhoria na rotina de envio da atualização de orçamento dos 

empreendimentos de engenharia para o departamento de contabilidade” (fl. 111). 

39. Também apontaram que “a Companhia efetuava controles manuais no 

processo de consolidação tanto da PDG quanto das Controladas, incluindo Agre, 

Goldfarb e CHL. Como resultado, surgiram diversas inconsistências entre as empresas 

do grupo em cada versão das planilhas de consolidação originadas por alterações dos 

números que eram efetuadas manualmente com grande frequência em função da 

complexidade do organograma societário” (fl. 108). 

40. Consta também dos autos relatório sobre controles internos emitido pela 

KPMG Auditores Independentes, que sucedeu a Ernst & Young Terco na auditoria 

independente da PDG. Nesse relatório, a KPMG consignou, relativamente ao 

monitoramento do custo orçado no 3º trimestre de 2012, que “[D]urante a revisão do 

custo orçado de CHL, Agre e Goldfarb, verificou-se oportunidades de melhoria na 

rotina de envio da atualização do orçamento dos empreendimentos da engenharia para 

o departamento de contabilidade” (fls. 140-142). 

41. Enfim, todos esses documentos e análises presentes nos autos mostram um 

quadro diferente do colocado pela Acusação, ancorado na mencionada resposta da PDG 

de que “o seu sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento diário dos 
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orçamentos de obra versus sua realização”, enfraquecendo, portanto, a sua força 

probante em prol da tese acusatória. 

42. Não só a Companhia havia, posteriormente, informado à área técnica que a 

integração de seus sistemas de orçamento de obras somente foi concluída no segundo 

semestre de 2012, quanto os auditores independentes atestaram a presença, em 2011 e 

2012, de deficiências de controles internos, relacionadas a apuração de custos de obras. 

43. A presença desses elementos, em sentido oposto ao afirmado pela Acusação, 

faz com que eu não possa considerar a resposta da PDG utilizada pela SEP, por si só, 

como prova de que a PDG, na data da publicação dos ITR referentes ao 2º e 3º 

trimestres de 2011, conseguia fazer um acompanhamento diário dos custos de suas 

obras, nem como indício concludente de que havia naquelas datas a disponibilidade da 

informação divulgada em 4.4.2012. 

44. Outro indício coletado pela Acusação a favor da tese de que “era de 

conhecimento dos administradores da Companhia que havia um conjunto relevante de 

empreendimentos que necessitavam de ajustes nos orçamentos, ao menos desde os 

trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011 e 31.12.2011” foram dois e-mails 

trocados entre executivos da Companhia e o auditor independente, informando a 

existência de empreendimentos com orçamento consumido. 

45. O primeiro, datado de 8.8.2011, reportava a existência de 36 empreendimentos 

“com 100% do POC
11

 em 30.06.2011 e que possuíam prazo de entrega após o 2º ITR de 

2011” (fl. 199), o que indicaria, para a SEP, a necessidade de ajustes que impactariam 

substancialmente a receita e o resultado reconhecidos pela PDG. 

46. Tal informação, no entanto, perde força quando confrontada com o número de 

empreendimentos imobiliários tocados pela Companhia, que chegava, à época, a várias 

centenas, conforme pode ser verificado nas Notas Explicativas 8-b e 8-c de suas 

demonstrações financeiras de 30.6.2011. A Acusação também não diligenciou em 

                                                 
11

 Sigla para percentage of completion (porcentagem de realização). Segundo a SEP, POC “constitui um 

critério para reconhecimento de receita com base no percentual de obra concluída” (fl. 465). 
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identificar em que proporção cada um daqueles 36 empreendimentos teria excedido o 

custo anteriormente previsto e qual teria sido o impacto conjunto desses estouros de 

orçamento no resultado da Companhia.  

47. O segundo e-mail destacado pelo Termo de Acusação foi trocado entre 

representante da PDG e o auditor independente, em 8.3.2012, e menciona também a 

existência de empreendimentos com 100% do POC em 30.9.2011 e 31.12.2011 e o fato 

de ter havido evolução do custo incorrido nos empreendimentos após essas datas.  

48. No entanto, cumpre observar a grande distância temporal entre as datas de 

fechamento dos ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 e a mencionada mensagem 

eletrônica. Assim, o e-mail datado de 8.3.2012 não se mostra capaz de provar ou, ao 

menos, indicar que os Acusados, nas datas de divulgação dos formulários trimestrais, 

sabiam da existência de problemas graves nos orçamentos das obras da Companhia. 

49. Por fim, o último indício trazido pela Acusação foi a ata de reunião realizada 

em 3.2.2012, entre executivos da Companhia, um conselheiro fiscal e o auditor 

independente, que menciona a contratação de engenheiros para revisar o custo de obras 

orçado em 2011 e noticia ter havido revisão em custos de obras e ajustes em orçamentos 

daquele exercício, com os devidos impactos no resultado, registrando, também, que os 

“executivos não apuraram o valor total do impacto no resultado do exercício de 2011.” 

50. Cumpre observar novamente que a referida reunião ocorreu muitos meses após 

a divulgação dos ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011, de modo que a respectiva 

ata não me parece apta, nem mesmo em tese, a demonstrar que, nas datas de divulgação 

das referidas demonstrações contábeis, a administração da Companhia já tinha 

conhecimento dos problemas relacionados à execução dos orçamentos de obras. 
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IV. CONCLUSÃO 

51. Este Colegiado vem, de longa data, julgando processos administrativos 

sancionadores em que a prova dos eventuais ilícitos se apresenta sob a forma 

indiciária.
12

 

52. Como é pacífico, para que essa modalidade de prova possa fundamentar a 

condenação do acusado, os indícios que a compõem devem ser veementes, múltiplos, 

convergentes, concatenados e concludentes. Nos termos do voto proferido pela Diretora 

Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, julgado em 18.8.2005, “não é qualquer indício 

que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios 

graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada 

acerca do fato que se quer provar”. 

53. Concorrendo os indícios para uma conclusão segura e clara da ocorrência do 

ilícito, condena-se. Não sendo eles suficientes para embasar tal conclusão, ou 

demonstrando a defesa haver alguma outra explicação plausível, alguma hipótese mais 

favorável para os atos praticados pelo acusado, absolve-se. 

54. No caso concreto, a SEP formulou acusação contra ex-diretores da PDG 

Realty S.A. Empreendimentos e Participações, companhia do setor imobiliário, pela 

omissão em divulgar, nos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 da 

Companhia, mudanças de estimativa contábil ou incertezas em estimativas de receita e 

resultado, previstas em normas contábeis de obediência obrigatória por companhias 

abertas. 

55. As mudanças de estimativa e as incertezas teriam origem em relevante revisão 

de orçamentos de obras, anunciada em 4.4.2012 e que impactou o resultado do último 

trimestre de 2011, cuja necessidade, no entendimento da Acusação, já seria de 

conhecimento dos Acusados, por ocasião da divulgação daqueles formulários. 

                                                 
12

 Cf., p. ex. PAS CVM nº 24/00, PAS CVM nº 15/04, PAS CVM nº 24/05, PAS CVM nº RJ2002/2405, 

PAS CVM nº 11/08, PAS CVM nº 13/09 e PAS CVM nº RJ2011/3823. 
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56. Para fazer prova da disponibilidade dessa informação muitos meses antes de 

sua divulgação ao mercado, a SEP apresentou os indícios anteriormente analisados, que, 

não obstante, tomados individualmente ou em conjunto, não me convenceram da 

procedência da premissa adotada pela área técnica. 

57. Na medida em que não se comprovou essa premissa fundamental, a de que a 

Companhia já dispunha da informação sobre a necessidade de revisão de orçamentos de 

obras por ocasião da publicação dos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 

2011, cai por terra o restante da tese acusatória, de que esta divulgação seria obrigatória 

e de que os Acusados seriam responsáveis por ela. 

58. Deixo, assim, de analisar os demais argumentos de defesa, com exceção de 

um, que me parece importante enfrentar, de modo a melhor orientar os participantes do 

mercado. 

59. Em suas defesas, os Acusados alegaram que os riscos próprios à atividade da 

Companhia eram de conhecimento do mercado, havendo sido divulgados nos 

prospectos das ofertas públicas de ações realizadas, no Formulário de Referência e nas 

demonstrações financeiras da PDG. 

60. A esse respeito, cabe ressaltar que este tipo de argumento genérico não tem o 

condão de afastar a responsabilidade de administradores de companhias abertas quanto 

à suposta falta de divulgação de informações específicas e relevantes nas demonstrações 

financeiras intermediárias. De outro modo, caso fosse acolhido, o argumento levaria a 

um cenário em que os administradores teriam à disposição um argumento de defesa 

excessivamente amplo e, ao mesmo tempo, desprovido de conteúdo. 

61.  Os riscos comuns a determinada indústria devem, sem dúvida, ser divulgados 

em prospectos e formulários de referência. No entanto, a função que tal divulgação 

desempenha é a de informar e alertar o público a respeito de determinadas 

características típicas da indústria que podem gerar riscos aos investidores de qualquer 

companhia do setor. Sendo assim, a administração da companhia não pode considerar 

que esses alertas genéricos, ainda que se refiram ao risco de variação de custos e revisão 
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de estimativas, sejam suficientes para afastar a necessidade de divulgação, nas 

demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, de incertezas relacionadas a 

ajustes em orçamentos de obras, caso já fossem de conhecimento dos administradores. 

62. Em outras palavras, o investidor, ao adquirir valores mobiliários de emissão de 

companhia do ramo imobiliário, aceita os riscos inerentes ao setor, que foram 

devidamente informados pela companhia. No entanto, daí não decorre que a companhia 

esteja dispensada de manter o mercado devidamente informado acerca de eventos 

específicos que tenham levado ou possam levar à concretização desses riscos. Assim, se 

a administração toma conhecimento de incertezas ponderáveis, que possam levar à 

necessidade de revisão de orçamentos, com efeito significativo no reconhecimento das 

receitas da companhia, tal fato deve ser tempestivamente informado ao mercado, na 

forma prevista na regulamentação vigente, inclusive, a depender das circunstâncias, por 

meio de aviso de fato relevante. A administração deve ainda manter o mercado 

continuamente informado acerca da evolução desses eventos e de seu impacto na 

situação financeira da companhia, por meio da divulgação paulatina de informações 

verdadeiras, completas, tempestivas e precisas. 

63. Aproveito também a oportunidade deste julgamento para destacar a 

importância das companhias abertas manterem controles internos efetivos. Mais 

especificamente no caso de empresas do setor imobiliário que reconhecem suas receitas 

com base no método POC, como a PDG, a efetividade de seus controles internos e a 

confiabilidade de seus orçamentos assumem uma importância ainda maior, uma vez 

que, de acordo com o referido método, as receitas são reconhecidas na proporção de 

custos incorridos em relação aos custos totais orçados.  

64. De acordo com os itens QC 4
13

 e 12
14

 do Pronunciamento Conceitual Básico 

(R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

                                                 
13

 QC4. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com 

fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada 

se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. 
14

 QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e 

números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno 

relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. 
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Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11, a fidedignidade da 

informação contábil é fundamental para que essa informação possa ser útil. Por sua vez, 

a fidedignidade da informação está diretamente relacionada à efetividade dos controles 

internos para a produção dessa informação.  

65. Além disso, nos casos de aquisições de sociedades, notadamente de aquisições 

relevantes, como foi a da Agre pela PDG, cabe aos administradores, no cumprimento do 

dever de diligência, analisar os controles internos e a fidedignidade das informações da 

empresa adquirida desde sua aquisição para fins de inclusão dessas informações nas 

demonstrações financeiras consolidadas a serem divulgadas ao mercado. Os 

administradores, ademais, nesses casos, devem manter o mercado informado acerca das 

deficiências relevantes eventualmente encontradas nos controles internos da sociedade 

adquirida bem como de incertezas relacionadas a tais controles que podem ter impactos 

significativos nas demonstrações financeiras da companhia. Tudo isso me parece 

importante para que os investidores possam avaliar o grau de fidedignidade das 

informações contábeis que são divulgadas enquanto está em curso o processo de 

combinação das diferentes sociedades. 

66. Enfim, feito esse esclarecimento, voto, com base nos fundamentos expostos 

acima, pela absolvição de José Antônio Tornaghi Grabowsky, Michel Wurman, João 

Miguel Mallet Racy Ferreira e Frederico Marinho Carneiro da Cunha, da infração aos 

artigos 14 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009 c/c o artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, 

pela suposta omissão, nos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011 da 

Companhia, de incertezas relacionadas à necessidade de ajustes em orçamentos de 

obras.  

É como voto. 

                                                                                                                                               
Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem 

que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é 

maximizar referidos atributos na extensão que seja possível. 
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Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Pablo Renteria 

DIRETOR-RELATOR 

 


