
RADAR STOCCHE FORBES - SOCIETÁRIO

Colegiado absolveu administradores de companhia aberta
acusados por suposta falta de diligência na celebração e no
acompanhamento de contratos de mútuo com parte
relacionada.

O processo teve origem em denúncia de conselheiro de
administração da própria companhia, que questionou os
termos dos empréstimos à parte relacionada – que não
teriam previsto remuneração adequada à companhia.

Ao investigar o caso, a Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP”) considerou que as operações de mútuo
teriam encargos financeiros inferiores aos praticados no
mercado, e que, a certa altura, eles teriam deixado de ser
calculados e cobrados.

Nesse cenário, a SEP acusou o diretor responsável pela
área financeira e os conselheiros de administração por
entender que eles não teriam empregado a devida
diligência na concessão e no acompanhamento dos
empréstimos. Nota-se que a SEP também acusou os
administradores por supostas irregularidades relacionadas
à liquidação da dívida em questão, mas o Colegiado, por
unanimidade, concluiu que esta acusação deveria ser
arquivada sem julgamento do mérito, por envolver os
mesmos fatos e fundamentos apurados no âmbito de
outro processo administrativo sancionador em curso na
CVM – configurando o chamado “bis in idem”.

Em sua análise, o Colegiado discordou da SEP no tocante à
suposta falta de comutatividade dos termos e condições do
mútuo. A esse respeito, ressaltou que a obrigação de
realizar tais operações em condições comutativas não se
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confunde com exigência de se obter o melhor retorno
financeiro. Segundo o Colegiado, a análise da atuação do
administrador na celebração de contratos com partes
relacionadas deve considerar diversos fatores, como o
próprio custo de oportunidade da operação.

O Colegiado destacou a existência de elementos que
justificariam os empréstimos feitos pela diretoria, que
seriam fundamentais para o desenvolvimento das
atividades de novo segmento pela companhia. Assim, os
mútuos não poderiam ser vistos de maneira isolada, como
liberalidade ou desvio de caixa.

Por outro lado, o Colegiado considerou irregular a decisão
do diretor que deixou de cobrar os encargos financeiros
nos empréstimos. Nesse sentido, apontou que a ausência
de previsão de juros em empréstimos a partes relacionadas
somente pode ser aceita em situações muito excepcionais
e justificadas – o que não teria ocorrido no caso. No
entanto, considerando o falecimento do diretor acusado
no curso do processo, o Colegiado reconheceu a extinção
de sua punibilidade.

Por fim, em relação à acusação de violação ao dever de
diligência por parte do conselho de administração, por sua
vez, o Colegiado realçou que não foram demonstrados
sinais de alerta (red flags) que justificassem
monitoramento mais intensivo com relação às condições e
ao acompanhamento dos mútuos. Assim, decidiu absolver
os conselheiros de referida acusação.
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Colegiado aplicou penas de inabilitação temporária, de oito
a dez anos, à parte dos diretores, membros do comitê de
auditoria e conselheiros fiscais acusados em virtude da
omissão fraudulenta das reais condições da venda de uma
sociedade controlada por companhia aberta. A diretora de
relações com investidores (“DRI”) por sua vez, foi multada
em R$75 mil, por aprovar as demonstrações financeiras
(“DFs”) que registraram a operação com falhas contábeis.

Em suas apurações, a SEP identificou que alguns dos
diretores e conselheiros fiscais acusados teriam organizado
esquema fraudulento para que a venda da sociedade
controlada, efetivamente acordada em cerca de R$ 64
milhões, fosse declarada por R$ 115 milhões. Por conta da
fraude, as DFs acabariam tendo que ser posteriormente
reapresentadas, reduzindo a contabilização do patrimônio
líquido da companhia em aproximadamente 44% e
afetando substancialmente o resultado do exercício.

Nesse contexto, a SEP entendeu, em síntese, que os
envolvidos teriam atuado com desvio de finalidade,
apontando irregularidades relacionadas à existência de
contratos pós-datados e não reportados ou submetidos à
aprovação do conselho de administração, e a não
realização de adequada análise de crédito da compradora.
Um dos conselheiros fiscais diretamente envolvidos nas
irregularidades apuradas foi, também, acusado por ter
prestado serviço de consultoria remunerada no âmbito da
operação em questão, o que caracterizaria conflito de
interesses.

O Colegiado concordou com a decisão da SEP de acusar os
diretores e conselheiros fiscais envolvidos na estratégia
fraudulenta, destacando que a eles não seria aplicável a
business judgment rule. Frisou-se que a realização de

operação a princípio legítima, de modo fraudulento, não é
decisão negocial, mas, na verdade, questão atinente à
observância de obrigações legais.

Nesse contexto, o Colegiado considerou que as imputações
formuladas pela SEP deveriam ser reunidas, pois seriam
meios para se atingir a mesma finalidade: mascarar o real
valor da operação em questão nas DFs. Assim, e
considerando a gravidade da conduta, os acusados com
envolvimento direto na operação receberam penas de
inabilitação de oito a dez anos. A DRI, por sua vez, recebeu
multa pecuniária no valor de R$ 75 mil, pois se considerou
que ela não tinha conhecimento da fraude. Ela foi
condenada, contudo, por ter aprovado as DFs com falhas
contábeis, algumas das quais independiam da constatação
da fraude.

Os demais administradores e membros do conselho fiscal
acusados de não terem agido com a diligência devida
foram absolvidos. O Colegiado concluiu que eles, sem
conhecimento da fraude, confiaram no trabalho de
diretores e auditores.

Por fim, o Colegiado absolveu o conselheiro fiscal acusado
pela SEP por ter prestado serviço de consultoria
remunerada no âmbito da operação em situação de
conflito de interesses. Destacou-se que a área técnica não
examinou a forma e a comutatividade da contratação,
baseando-se apenas na premissa de que a simples
contratação do conselheiro para a prestação do serviço
seria ilegal – o que não seria suficiente para responsabilizá-
lo.

CVM inabilita ex-administradores por fraude em venda de controlada

Celebração de Termo de Compromisso – Não adoção de providências para evitar prejuízos decorrentes de operações
com opções sobre taxa de câmbio

Colegiado aceitou proposta de Termo de Compromisso
apresentada por diretores de companhia aberta em caso
envolvendo a realização de operações com opções sobre
taxa de câmbio de reais por dólar comercial entre
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.

Segundo informações encaminhadas à CVM pela
BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”), uma
sociedade integrante do grupo da companhia aberta
comprava contratos no mercado por determinado preço e
os revendia, em seguida, por preço superior, à companhia
aberta.

Em suas investigações, a CVM apurou que as transações
comunicadas pela BSM e outras, descobertas ao longo da
investigação, teriam causado prejuízo de mais de R$ 2,5
milhões à companhia aberta. Concluindo que a eles
competia o gerenciamento de risco da companhia e a
adoção de providências sobre o tema, a SEP propôs a
responsabilização dos diretores estatutários que eram
membros do comitê de riscos da companhia.

Após a apresentação de suas defesas, os três acusados
protocolaram proposta conjunta de termo de
compromisso, na qual se comprometeram a pagar à CVM,
individualmente, o valor de R$ 150 mil, totalizando o
montante de R$ 450 mil.

O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) recomendou
a aceitação da proposta apresentada pelos acusados.
Ressalta-se apenas que, inicialmente, o CTC havia
destacado ser fundamental que, além do valor proposto,
os diretores indenizassem a companhia, com o pagamento
de valor equivalente ao prejuízo apurado. Nas interações,
contudo, os diretores informaram que a companhia em
questão já seria ressarcida de tal prejuízo no âmbito de
outro termo de compromisso.

Assim, acompanhando a posição do CTC, o Colegiado da
CVM aceitou a celebração do termo de compromisso.
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CVM divulga orientações para companhias sobre elaboração de DFs

A SEP e a Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria (“SNC”) divulgaram o Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2020 (“Ofício-Circular
SNC/SEP”), destinado a orientar os emissores de valores
mobiliários sobre a elaboração das DFs referentes ao
exercício social de 2019.

O Ofício-Circular SNC/SEP tem foco na contabilização tida
como mais adequada em determinadas situações
relevantes que, na visão das áreas, apresentam desvios
recorrentes ou significativos.

Dentre as questões abordadas no Ofício-Circular SNC/SEP
deste ano, destacam-se as manifestações das áreas
quanto: (i) ao reconhecimento, mensuração, apresentação

e divulgação de arrendamentos, objeto do
Pronunciamento Técnico CPC n.º 06 (R2)/IRFRS n.º 16; (ii)
ao reconhecimento e evidenciação dos efeitos da adoção
inicial, por companhias transmissoras de energia elétrica,
dos Pronunciamentos Técnicos CPC n.º 47 e n.º 48, em
relação a receitas e fluxos de caixa provenientes de
contratos com clientes e fluxos de caixa futuros; e (iii) a
inclusão de projeções de inflação nos fluxos de caixa
descontados a valor presente.

A íntegra do Ofício-Circular SNC/SEP pode ser acessada
aqui.

CVM disponibiliza calendário de entrega de informações periódicas

A CVM disponibilizou, em seu site, nova página com prazos
de entrega de informações periódicas devidas pelas
companhias abertas e por demais participantes do
mercado regulados.

A página exibe as datas-limite para entrega de informações
cujo descumprimento pode sujeitar as companhias abertas
e demais participantes do mercado à penalidade de multa
cominatória. Cabe destacar que este novo procedimento
de disponibilização do calendário foi disciplinado pela
Instrução CVM n.º 608, de 2019, que entrou em vigor este
ano, passando a regular a aplicação de multas
cominatórias.

É importante lembrar apenas que os prazos de entrega
definidos nas tabelas são os prazos teóricos definidos nas
normas a elas aplicáveis e não levam em conta as situações
específicas que podem antecipar a necessidade de
divulgação de determinada informação.

Para acessar a nova página da CVM, com os prazos de
entrega de informações periódicas, clique aqui.
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Para mais informações sobre o conteúdo deste informativo, contatar:

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/snc-sep/anexos/oc-snc-sep-0120.pdf
http://www.cvm.gov.br/menu/calendario/informacoes_regulados_icvm608.html
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