
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006003/2018-13 – Voto – Página 1 de 18 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006003/2018-13 

Reg. Col. nº 1213/18 

 

Acusado: Eike Fuhrken Batista 

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pelo descumprimento do art. 153 da Lei 

nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 

Diretor Relator: Alexandre Costa Rangel 

 

Voto 

 

I. Introdução 

1. Neste Processo1, julgamos a eventual responsabilidade do Acusado, na qualidade de 

administrador e ex-administrador das Companhias, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976 

e art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009, em decorrência de inconsistências nas informações 

divulgadas ao mercado envolvendo o seu currículo. 

2. Ao longo da instrução deste Processo, foi demonstrado que (i) certos formulários de 

referência e atos societários das Companhias informavam que o Acusado seria “engenheiro 

metalúrgico”, “bacharel” ou “graduado” em engenharia metalúrgica, ou ainda que “cursou 

engenharia”; e (ii) o Acusado não possuía a referida formação acadêmica, tendo cursado apenas 

parcialmente a graduação em engenharia metalúrgica na Alemanha. 

3. Em vista disso, a SEP concluiu que o Acusado teria prestado às Companhias “informações 

inconsistentes e incompletas a respeito do seu currículo, levando-as a divulgar tais informações 

ao mercado”, em violação ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, que 

determina que administradores devem “empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

 
1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído 
no relatório que precede este voto. 
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diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 

negócios”. O Acusado também teria violado o disposto no art. 14 da ICVM nº 480/2009, segundo 

o qual o “emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não 

induzam o investidor a erro”. 

4. Trata-se de um caso, sob certo aspecto, relativamente simples, que imputa ao Acusado a 

infração do dever de diligência como administrador das Companhias, em decorrência do suposto 

descumprimento de obrigações informacionais. Este Processo envolve uma situação muito 

específica, sem as complexidades que porventura tenham sido verificadas em outros casos 

envolvendo o Acusado junto à CVM. Aqui estamos diante da discussão pontual sobre o seu curso 

de graduação – iniciado, mas não concluído – que constava de alguns dos documentos divulgados 

pelas Companhias ao mercado. 

5. A Acusação é objetiva e clara, podendo ser resumida com a seguinte pergunta: o Acusado 

deve ser responsabilizado por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 14 da Instrução 

CVM nº 480/2009, em virtude de as Companhias terem divulgado nos respectivos FRE uma 

informação imprecisa, incompleta ou equivocada relacionada à sua escolaridade?  

6. É o que passo a responder. 

II. Mérito 

a) Notas gerais sobre o caráter instrumental do regime informacional, o dever de diligência 

e a regulação do mercado de valores mobiliários 

7. Antes de entrar nos fundamentos do voto, começo com breves notas sobre o regime 

informacional das companhias abertas no Brasil, dever de diligência e outras questões regulatórias, 

as quais serão úteis para o adequado deslinde do Processo. 

8. Este caso cuida da combinação do dever de diligência com a higidez do regime 

informacional, sendo ambos os temas de extrema relevância para a regulação do mercado de 

valores mobiliários. A importância dos assuntos, que representam matérias tão caras ao 

desenvolvimento seguro e consistente do mercado de capitais brasileiro, encontra amparo na Lei 

n° 6.385/1976, que estabelece expressamente como uma das finalidades do Conselho Monetário 

Nacional – CMN e da CVM “assegurar o acesso do público a informações sobre os valores 
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mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido”2. 

9. O objetivo do arcabouço legal e normativo construído em torno da divulgação obrigatória 

de informações consiste em resolver ou minimizar algumas ineficiências de mercado3, tais como 

relação de agência4, externalidades negativas5 e assimetria informacional6.  

10. A doutrina especializada é farta nesse sentido, inclusive para alertar sobre o cuidado e a 

parcimônia que devem guiar o comportamento não apenas daqueles que produzem as informações, 

mas também daqueles que as recebem7. De forma instrumental, jamais como um fim em si 

 
2 Art. 4°, inciso VI, da Lei n° 6.385/1976. 
3 “The purpose of regulation is to assist markets in functioning better than they would do in its absence. The most 
important criteria by which economists judge how well an economy is functioning relate to the efficiency with which 
the economy produces and allocates resources” (ARMOUR, John; AWREY, Dan; DAVIES, Paul; ENRIQUES, Luca; 
GORDON, Jeffrey; MAYER, Colin; PAYNE, Jennifer. Principles of Financial Regulation. Oxford: Oxford University 
Press, 2016, p. 53). 
4 “We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another 
person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority 
to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent 
will not always act in the best interests of the principal. The principal can limit divergences from his interest by 
establishing appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed to limit the aberrant 
activities of the agent. In addition in some situations it will pay the agent to expend resources (bonding costs) to 
guarantee that he will not take certain actions which would harm the principal or to ensure that the principal will be 
compensated if he does take such actions. However, it is generally impossible for the principal or the agent at zero 
cost to ensure that the agent will make optimal decisions from the principal’s viewpoint. In most agency relationships 
the principal and the agent will incur positive monitoring and bonding costs (non-pecuniary as well as pecuniary), 
and in addition there will be some divergence between the agent’s decisions8 and those decisions which would 
maximize the welfare of the principal. The dollar equivalent of the reduction in welfare experienced by the principal 
as a result of this divergence is also a cost of the agency relationship, and we refer to this latter cost as the “residual 
loss.” (JENSEN, Michael C.; e MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, v. 3, n. 4 (Acesso em 02.04.2021: 
http://papers.ssrn.com/abstract=94043). 
5 “O peso das externalidades, um outro tipo de falha de mercado, é há muito reconhecido pela teoria econômica, 
sendo tais falhas, por isso mesmo, objeto da já referida análise de Pigou e, posteriormente, do clássico artigo de 
Coase (1988b) que, como já se viu, trata o problema como uma questão de custos sociais. A rigor, externalidade é 
todo efeito externo, positivo ou negativo, de uma relação produtiva, ou seja, tudo o que afeta não apenas aqueles que 
estavam naquela relação engajados, mas também terceiros. Na presença de externalidades há, assim, prejuízos ou 
benefícios fora do processo regular de mercado (ou seja, não negociados e nem negociáveis entre os agentes, não 
passíveis de apreçamento)”. (YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007, p. 47). 
6 “A opção que se fez, portanto, no Brasil e ao redor do mundo, foi pelo sistema de disclosure mandatório, sob o 
fundamento de que a proteção do investidor se dá justamente pela informação. As forças espontâneas de mercado e 
a soma dos interesses privados seriam insuficientes para assegurar a existência de um sistema de informações 
eficiente, impondo-se à instituição a obrigatoriedade de fornecimento das informações consideradas necessárias” 
(WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: Fundamentos e Desafios. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 
199). 
7 “A informação é peça de máxima relevância para o exercício da autonomia privada, e mais especificamente se a 
decisão se dá em ambiente de risco ou incerteza. Relações intersubjetivas não estão livres de fricções, e no plano 
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mesmo8, o regime informacional imposto às companhias abertas também se propõe a aprimorar 

aspectos relacionados a uma maior eficiência na precificação de ativos e formação de preços9.  

11. Exige-se que sejam disponibilizados, em bases razoáveis, todos os elementos relevantes10 

 
econômico-financeiro não será diferente. (...) O princípio da precaução deve ser observado por todos, que presta a 
informação e quem dela faz uso. (...) Imputar responsabilidades por resultados adversos não pode atingir apenas, 
pretendem alguns, aos ofertantes de ações sob pena de o abuso da busca de proteção alegando ingenuidade, 
hipossuficiência, para pretender ressarcimento por perdas em mercados de risco, poderá, como efeito de segunda 
ordem, estimular a desídia na análise da informação prestada. Insista-se, produzir informação é custoso e os sinais 
enviados devem ser interpretados com cuidado. O valor da informação para operar em mercados, particularmente 
os de risco, é inquestionável, porém de nada adianta serem obrigatórias se lhes faltar veracidade. E quando verazes 
há que entendê-las dentro do conflito de interesses entre todos os envolvidos” (SZTAJN, Rachel. “Direito Societário 
e Informação”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; JÚNIOR, Walfrido Jorge Warde; GUERREIRO, Carolina Dias 
Tavares (Coords.). Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José Alexandre 
Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 235). 
8 “(...) é de natureza instrumental o direito à informação, porquanto serve ele de meio ao exercício de outros direitos, 
inerentes à condição de acionista. Repetindo a conhecida expressão de Jean Dabin, qui veut la fin veut les moyens, 
parece legítimo – e mais que legítimo, necessário – admitir que o direito à informação se acha implícito na sistemática 
das sociedades anônimas (...)” (GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “O conselho fiscal e o acesso à informação”. 
In: Revista de Direito Mercantil n° 45, janeiro-março de 1982, p. 30). 
9 “(...) vimos que o regime de mandatory disclosure adotado nos Estados Unidos a partir de 1933 – e que influenciou 
fundamentalmente o regime brasileiro – foi estruturado sob o pressuposto de que os investidores, ao serem 
devidamente informados, buscariam maximizar os seus objetivos de investimento – o que, por sua vez, provocaria 
uma alocação eficiente de recursos. Nesse sentido, a divulgação de informação teria a função imediata de subsidiar 
a tomada de decisão consciente e, de modo mediato, destinar-se-ia a viabilizar a adequada formação de preços no 
mercado de valores mobiliários. Como visto, a hipótese dos mercados eficientes é considerada pressuposto desse 
regime, e se sustenta na ideia de que o mercado será considerado eficiente, para fins de alocação dos recursos 
disponíveis na economia, quando os preços dos valores mobiliários venham a refletir todas as informações 
disponíveis – o que permitiria que (i) as companhias tomassem decisões sobre sua produção e investimentos; e (ii) os 
investidores pudessem escolher entre os valores mobiliários de emissão dessas companhias”. Trecho extraído da 
notável monografia de conclusão de curso defendida por Camila Bello Kneitz junto ao departamento de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 2020, intitulada “O regime de divulgação do ITR 
sob a perspectiva da análise econômica do direito”. O trabalho desenvolve interessantes considerações “a respeito 
da aplicabilidade e da importância do ferramental teórico da análise econômica do direito para a avaliação do 
impacto regulatório no mercado de valores mobiliários” (Acesso em 30.03.2021: 
https://www.linkedin.com/posts/camilakneitz_o-regime-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-do-itr-sob-a-perspectiva-
activity-6782727064341528576-2RSu/).  
10 “No Brasil, as companhias abertas são reguladas por um extenso regime informacional, buscando, ao incentivar o 
desenvolvimento econômico da iniciativa privada, também resguardar o interesse coletivo dos investidores. 
Pretendeu-se, dessa forma, garantir que todas as informações materialmente relevantes para a formação do preço 
dos seus valores mobiliários estejam disponíveis publicamente. Sua inobservância tende a prejudicar a tomada de 
decisão consciente dos participantes do mercado, na medida em que esses podem eventualmente adquirir ações 
sobrevalorizadas ou aliená-las por preços depreciados artificialmente” (VASCONCELLOS, Bernardo F.B.; 
GONTIJO, Bruno Miranda; e MUNIZ, Igor. “A Responsabilidade Indenizatória por Falhas Informacionais em 
Companhias Abertas”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luis Andrade; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coords.). Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson 
Eizirik. Volume I, São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 288). 
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necessários – sem excesso de informação11 – para uma tomada de decisão refletida e bem 

informada por parte dos investidores12. Este é um dos principais objetivos que deve ser perseguido 

pelo regime informacional: tornar acessíveis aos participantes de mercado, de forma simétrica, os 

elementos necessários ao exercício da autonomia privada da vontade, de forma plena. 

12. A divulgação de informações adequadas, ainda, é fundamental para permitir uma maior 

competitividade e comparabilidade entre companhias e segmentos de mercado, bem como para 

assegurar que direitos essenciais possam ser exercidos tempestivamente13, seja na esfera dos 

administradores, seja na dos acionistas, ostentando papel igualmente relevante em matérias 

relacionadas a governança corporativa. 

13. Em complemento, sob a ótica da melhor análise a ser feita acerca do dever de diligência 

em casos concretos que envolvam questões informacionais – como o presente Processo –, 

considero indispensável fazer referência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Como bem ressaltado pela doutrina, “[a] busca por uma visão equilibrada servirá para afastar 

leituras mais extremadas, sejam aquelas excessivamente rigorosas, sejam as mais permissivas”, 

 
11 “Conforme já mencionado, o regime de divulgação obrigatória de informações, na forma como estruturado na 
maioria dos mercados de valores mobiliários, baseia-se fundamentalmente nos pressupostos da teoria da escolha 
racional e, consequentemente, na assertiva de que o aumento da quantidade de informações prestadas pelos emissores 
será sempre benéfico ao mercado de valores mobiliários, de modo que a exigência por mais informações costuma ser 
uma recorrente solução regulatória para diversos problemas funcionais do mercado, assumindo que todos 
conseguirão processá-la de modo eficiente. Porém, ao reconhecer a racionalidade limitada dos indivíduos (...), 
conclui-se que os investidores tendem a economizar esforço cognitivo em seu processo decisório quando diante de 
um grande volume de informações, adotando estratégias decisórias mais simples do que aquelas que adotariam caso 
tivessem menos informações à sua disposição. Em outras palavras, diante de uma quantidade excessiva de 
informações a respeito dos valores mobiliários negociados publicamente e da complexidade que envolve sua análise 
e processamento em busca de uma tomada de decisão maximizadora de sua utilidade, o investidor tenderia a 
‘satisfazer’ seu processo decisório, simplificando-o” (PITTA, André Grünspun. O Regime de Informação das 
Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 147). 
12 “Justice Louis D. Brandeis described the disclosure philosophy applied by the US Securities Regulation as follows: 
‘Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of 
disinfectants; electric light the most efficient policeman’. Louis Loss and Joel Seligman highlighted the importance of 
mandatory disclosure rules in capital markets law in similarly simple way: ‘Then, too, there is the recurrent theme 
throughout these statutes of disclosure, again disclosure, and still more disclosure. (…) mandatory disclosure is also 
seen as essential for investors to make optimal investment decisions” (VEIL, Rüdiger. European Capital Markets Law. 
Second Edition. Oxford: Hart Publishing, p. 265). 
13 O clássico “Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: Fundamentos e Princípios”, capitaneado por Roberto 
Teixeira da Costa, editado em 1979, já dizia que “a regulação da divulgação de informações pela CVM objetiva 
assegurar ao público a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, de informações necessárias 
para a tomada de decisão de investir em valores mobiliários e ainda das decisões de votar e de se fazer representar 
em assembleias de companhias abertas” (p. 12). 
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com especial destaque para “que se compreenda o papel amplo que têm os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade como limitadores do poder discricionário do agente 

administrativo, inclusive e especialmente quando desempenha função sancionadora”14. 

14. Observados todos os aspectos acima, avanço para os fundamentos da análise do caso. 

b) Fundamentos para análise do caso concreto 

15. Em deferência à objetividade e clareza, antecipo aqui a posição de que, a meu ver, o 

presente caso não reúne os elementos necessários para a condenação do Acusado. 

16. Como será explicado em maiores detalhes a seguir, entendo que (i) a escolaridade do 

Acusado não integra o núcleo estrutural das informações exigidas pela Instrução CVM n° 

480/2009 neste caso específico; (ii) não foi demonstrado de que forma as questões informacionais 

analisadas neste Processo teriam desempenhado um papel minimamente relevante na tomada de 

decisão dos investidores em geral, no exercício do direito de voto dos acionistas ou dos membros 

do conselho de administração das Companhias; (iii) a escolaridade do Acusado não 

consubstanciava propriamente uma informação escondida ou distorcida, destinada a induzir 

qualquer terceiro a erro, considerando que o próprio Acusado, de forma pública e sem qualquer 

tipo de reserva – seguindo, aliás, seu padrão usual de comportamento –, alardeava que não havia 

concluído seu curso de graduação; (iv) sobre os FRE das Companhias, (a) no âmbito da Prumo, 

OSX, Eneva e Óleo e Gás, as informações referentes à escolaridade do Acusado não estavam 

erradas; (b) com relação à MMX e CCX, o Acusado ocupava cargos que não possuíam 

responsabilidade pelo conteúdo dos formulários de referência; e (c) quanto à Centennial e EBX, 

não foi comprovado pela Acusação que as informações relativas à graduação incompleta possuíam 

a materialidade necessária; ou que tiveram o objetivo de induzir os investidores a erro; e (v) por 

fim, mas não menos importante, não identifiquei nos autos um conjunto consistente, convergente 

e robusto de indícios ou provas que tenham comprovado que a informação desse campo específico 

do FRE tenha sido disponibilizada pelo Acusado. 

 
14 BARBOSA, Marcelo; LYRA, Zora. “Dever de Diligência, Razoabilidade e Proporcionalidade”. In: CANTIDIANO, 
Maria Lucia; MUNIZ, Igor; CANTIDIANO, Isabel (Coords.). Sociedades Anônimas, Mercado de Capitais e Outros 
Estudos: Homenagem a Luiz Leonardo Cantidiano. Volume II, São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 124 e 141. 
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17. Nesse sentido, passo ao mérito do caso, detalhando cada um dos tópicos acima. 

A escolaridade do Acusado, neste caso específico, não integra o núcleo estrutural mandatório 

das informações exigidas pela Instrução CVM n° 480/2009 

18. De fato, os formulários de referência são documentos de extrema relevância e 

complexidade, que demandam das companhias abertas um esforço considerável e transversal, 

envolvendo diversas áreas e departamentos. As informações exigidas abordam os mais variados 

temas, incluindo aqueles pertinentes à qualificação dos administradores, tais como a sua profissão 

e principais experiências profissionais. É o que dispõe, expressamente, o item 12.5 do Anexo 24 

da Instrução CVM nº 480/200915. A relevância das informações previstas nesse dispositivo é 

indiscutível. 

19. Justamente por isso, importante observar que – nesse rol – não se exige que sejam prestadas 

quaisquer informações relativas à escolaridade ou formação acadêmica propriamente dita do 

administrador. Observo, naturalmente, que essa questão pode guardar, em algumas situações, certa 

correlação com a informação sobre sua profissão, notadamente nas hipóteses em que a profissão 

requer necessariamente uma determinada formação acadêmica, devendo esse ponto ser analisado 

caso a caso, observadas as particularidades de cada situação. De todo modo, a Instrução CVM n° 

480/2009 não exigia à época dos fatos, como não exige até hoje, que o Acusado informasse se 

iniciou, cursou ou concluiu alguma faculdade específica. A regra nunca foi tão longe, no meu 

entendimento, de forma proposital. Para fins de divulgação de informação ao mercado, os campos 

“profissão” e “experiência profissional” parecem suficientes. Além disso, a doutrina já encontra 

razoável consenso na conclusão de que a divulgação excessiva de informações gera mais 

 
15 As informações exigidas dos administradores e membros do conselho fiscal consistem apenas em “nome, data de 
nascimento, profissão, CPF ou número do passaporte, cargo eletivo ocupado, data de eleição, data da posse, prazo 
do mandato, outros cargos ou funções exercidos no emissor, se foi eleito pelo controlador ou não, se é membro 
independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência, número de 
mandatos consecutivos, informações sobre principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, sobre a 
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor, 
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação 
criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas e qualquer condenação 
transitada em julgado, na esfera federal ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de 
uma atividade profissional ou comercial qualquer” (grifo aditado). 
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problemas do que soluções16. 

20. Trata-se de entendimento coerente com a própria sistemática da Lei n° 6.404/1976, que 

não demanda dos administradores de sociedades anônimas qualquer parâmetro relativo à 

escolaridade ou formação acadêmica17 como requisito prudencial prévio que precise ser 

observado. Observa-se um alinhamento, inclusive, com diversas passagens do Código Civil 

relativas a outros assuntos, como qualificação, contratos sociais e elementos de prova, que 

prestigiam apenas e tão somente informações relativas à profissão das pessoas naturais, não sendo 

a escolaridade ou formação acadêmica tratada como algo relevante no âmbito do diploma 

civilista18. 

Não foi demonstrado pela Acusação de que forma as informações analisadas no Processo, 

especificamente neste caso, teriam desempenhado papel minimamente relevante na tomada de 

decisão dos investidores em geral, nem no exercício do direito de voto dos acionistas e membros 

do conselho de administração das Companhias 

21. Naturalmente, mesmo nos casos que não envolvam informações mandatórias, sempre que 

o emissor optar por divulgá-las, deverá cuidar para que sejam “verdadeiras, completas, 

consistentes e que não induzam o investidor a erro”, nos exatos termos do art. 14 da Instrução 

CVM nº 480/2009. 

22. Em todo e qualquer caso, porém, a revisão dos deveres informacionais demanda uma 

análise quanto à relevância das informações prestadas. Sendo certo que os tópicos contidos no 

formulário de referência são importantes no contexto dos arranjos informacionais estabelecidos 

pela regulação do mercado de valores mobiliários, também não se pode ignorar o fato de que 

determinadas informações possuem maior grau de relevância do que outras. As mais relevantes 

guardam, de per si, o potencial de influir efetivamente em uma determinada decisão de 

 
16 “These reasons counsel in favor of mandatory disclosure securities regime. But that raises another question: 
mandatory disclosure of what? One could imagine a regime in which companies must disclosure all information about 
their business. But do shareholders really need to know the brand of sardines that Rob likes to eat for lunch? Too 
much disclosure is costly both for a company and for its investors. (...) Investors faced with a flood of disclosures may 
fail to notice the most relevant pieces of information buried among the extraneous matter” (CHOI, Stephen J.; 
PRTICHARD, Adam C. Securities Regulation: The Essentials. New York: Aspen Publishers, 1996, p. 26).  
17 Vide arts. 146 e 147 da Lei n° 6.404/1976. 
18 Vide arts. 215, 997 e 1.134 do Código Civil. 
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investimento19 – como, por exemplo, aquelas envolvendo a situação financeira da emissora, fatores 

de risco, controles internos, operações com partes relacionadas, dentre outras. 

23. Entendo não ser este o caso das informações relativas à escolaridade do Acusado, as quais 

não são cruciais à tomada de decisão dos investidores ou ao exercício do direito de voto dos 

acionistas em assembleias, nem aos membros do conselho de administração em suas reuniões20. A 

formação acadêmica do Acusado, além de não exigida pela Instrução CVM n° 480/2009, como 

visto acima, não ostenta características de mínima pertinência em termos de materialidade no caso 

concreto. Com efeito, a análise das obrigações informacionais com base na noção de relevância, 

como elemento verdadeiramente modulador, serve como um filtro à adequada interpretação e 

aplicação da Instrução CVM nº 480/200921. 

24. Busca-se, desse modo, concretizar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que 

devem pautar a atividade sancionadora do órgão regulador, como ensina a doutrina citada acima. 

O Colegiado da CVM já teve a oportunidade de ressaltar, nesse sentido, que “em qualquer 

processo sancionador, o papel do Colegiado vai além do exame da pertinência da acusação e da 

 
19 “(...) that can be seen as evidence that the market considered the information material; that is, investors adjusted 
their valuation of the company based on the information. Typically, reactions in stock-market prices are measured 
through a tool of financial economics known as the event study. An event study involves a number of steps. First, the 
event window is identified, that is, the date (or dates) on which the information was first made public. Second, a 
baseline for the company’s stock market returns is constructed. To create this baseline, the relation between the 
company’s stock returns and overall market return is assessed for a specified time period before the event window. 
Some stocks, for example, march in step with the overall market, while others are either less or more volatile. A 
company’s sensitivity to the overall market is known as beta. Using this beta, the expected returns are derived from 
the market returns during the event window. Third, the expected returns are subtracted from the actual returns for the 
company’s stock during the event window. The difference is the stock’s excess or abnormal return for the stock. 
Finally, based on the volatility of the company’s past stock price returns, the probability is calculated that the 
abnormal return is not just a random fluctuation, but instead reflects a significant departure from the expected stock 
return. If the departure is significant, courts may conclude that the information was material” (CHOI, Stephen J.; 
PRTICHARD, Adam C. Op. cit. p. 38). 
20 Essa regra, naturalmente, pode comportar exceções, a depender das características do caso concreto. Pense-se, por 
exemplo, na hipótese de uma companhia cujas atividades estejam intimamente alinhadas e dependentes da 
escolaridade e da formação acadêmica de seus executivos-chave. Em sentido diametralmente oposto ao presente caso, 
nesse exemplo hipotético a graduação que tenha sido cursada e concluída pelo administrador parece ostentar 
relevância e materialidade inegavelmente mais elevadas, o que poderia demandar, sempre em bases razoáveis e 
proporcionais, uma análise talvez diferente daquela apresentada neste caso. 
21 “Verifica-se, portanto, que o regime regulatório utiliza-se largamente da noção de relevância como elemento 
modulador das obrigações informacionais, quer seja para exigir a prestação adicional de informações que não são 
expressamente requeridas, quer seja para limitar a divulgação de informações inúteis que somente representam 
custos para as companhias abertas, para o regulador e para os destinatários das mesmas” (PITTA, André Grünspun. 
O Regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 278). 
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ocorrência dos fatos. É preciso verificar a significância da infração no caso concreto, de modo a 

dosar adequadamente a pena, ou mesmo não aplicá-la, quando irrelevante in concreto a falta”22. 

25. Adicionalmente, em que pese não haver qualquer dúvida em torno da independência entre 

as esferas administrativa e judicial e sobre as diferenças entre os requisitos ensejadores de cada 

tipo de infração, cabe aqui uma referência lateral e complementar acerca de uma sentença 

absolutória proferida em 2019 pela 14ª Vara Criminal do Rio de Janeiro23. A referida decisão 

absolveu o Acusado da imputação do crime de falsidade ideológica, relacionada à indicação 

equivocada de sua escolaridade em alguns documentos societários. A ação penal foi instaurada, 

justamente, em decorrência do Ofício n° 171/2018/CVM/SGE24. Analisando outros diplomas 

legais, outras áreas do direito e outros tipos infracionais – o que não impede a referência, mas 

reforça a importância do cuidado máximo com o aproveitamento de manifestações judiciais na 

seara administrativa da regulação do mercado de valores mobiliários –, a sentença judicial, que 

transitou em julgado, observou o que se segue: 

“A imagem do acusado sempre esteve vinculada ao fato de ser um empresário de 

sucesso, que alcançou grande fortuna, chegando a ser considerado um dos homens 

mais ricos do mundo. A imagem do acusado nunca esteve vinculada ao fato de ser um 

grande engenheiro. O êxito e sucesso das empresas do acusado sempre estiveram 

 
22 PAS CVM nº RJ2005/033, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 05.10.2005. No mesmo sentido, vale 
citar o PAS CVM nº 11/2013, julgado em 30.01.2018, oportunidade na qual o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 
acompanhado por unanimidade pelo Colegiado, entendeu que “[n]ão são todas as infrações administrativas que 
apresentam justa causa para instauração de processo sancionador, mas, somente aquelas em que a punição se mostre 
como medida necessária e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em sua atividade sancionadora. Nesse 
sentido, vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por meio da alteração do §4º do artigo 9º da Lei nº 
6.385/1976 pela recente Lei nº 13.506/2017, a utilização de outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais 
adequados a casos que envolvam pouca relevância da conduta e a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico 
tutelado”. Ainda sobre medidas alternativas e mais eficientes de regulação do mercado de capitais, cito também o 
PAS CVM n° RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018, no qual o Diretor Relator Henrique Machado, também 
acompanhado por unanimidade pelo Colegiado, dispôs que a “controvérsia, portanto, gira em torno da qualidade e 
completude das informações postas à disposição dos acionistas da Aliança Seguros, para que pudessem exercer 
adequadamente o seu direito de voto na assembleia geral de 31.03.2011. Intimada a Companhia a adequar a primeira 
versão da proposta, alguns pontos foram aprimorados, mas outros ainda ficaram a merecer reparos, na visão da 
área técnica. A SEP poderia ter optado por enviar ao DRI outro Ofício de Alerta, desta feita não pelo atraso no envio 
do documento, como fez no exercício anterior, mas pelas deficiências informacionais identificadas. Preferiu, porém, 
apresentar o termo de acusação”. 
23 Ação Penal n° 0260904-67.2018.8.19.0001, arquivada em definitivo em 10.07.2020 (Docs. SEI 1235095 e 
1235096). O MP/RJ não interpôs recurso em face da sentença absolutória do Acusado. 
24 Doc. SEI 0585194. 
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vinculados a sua capacidade empresarial. As pessoas investiam nas empresas do 

acusado pelo fato de ser um empresário de sucesso e seus investimentos em regra, 

gerarem ganhos e lucros aos investidores. O investimento sempre foi feito no 

empresário de sucesso e não no engenheiro metalúrgico. Na hipótese de constar nas 

atas de reuniões das empresas do acusado, que o mesmo seria um empresário e não 

um engenheiro, não teríamos como consequência a redução de investidores.” 

26. Assim, voltando ao nosso Processo, embora concretamente alguns dados relativos à 

graduação do Acusado tenham sido divulgados incorretamente em determinados FRE de 

companhias integrantes do grupo, esta falha específica não parece ter comprometido a higidez do 

mercado de valores mobiliários, nem o regime informacional aplicável, na forma do artigo 14 da 

Instrução CVM nº 480/2009. 

27. Desse modo, entendo que a Acusação não prospera, sendo a adoção de medidas 

sancionadoras por parte desta Autarquia, no âmbito deste Processo, desprovida de materialidade e 

justa causa. 

O Acusado, por diversos meios e sempre de forma pública, sem qualquer tipo de reserva, 

alardeava que não havia concluído sua graduação 

28. Além da imaterialidade e da ausência de justa causa tratadas acima, a questão 

informacional específica tratada neste Processo não denota qualquer intenção de enganar o 

mercado, sendo bastante verossímil que tenha decorrido de descuido no preenchimento de alguns 

documentos, sem maiores consequências, notadamente sob a ótica dos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade supracitados. 

29. Corroborando que não se tratava de uma informação escondida ou distorcida, nem 

destinada a induzir qualquer terceiro a erro, está demonstrado no Processo que a questão relativa 

à escolaridade do Acusado já era de conhecimento público pelo menos desde 2010, tendo sido 

objeto de ampla divulgação pela imprensa – em diversas oportunidades por iniciativa do próprio 

Acusado. Os exemplos trazidos aos autos são emblemáticos25, cabendo destaque para as diversas 

 
25 Conforme, exemplificativamente, (i) reportagens da Revista Exame, publicadas em 27.12.2010 e 07.11.2011; (ii) 
perfil do Acusado publicado no portal eletrônico da Forbes, em 03.10.2010; (iii) biografia “O X da Questão”, 
publicada em 2011; (iv) reportagens da revista inglesa “The Economist”, publicada em 26.05.2012, e do jornal The 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.006003/2018-13 – Voto – Página 12 de 18 

entrevistas, reportagens e autobiografia do Acusado, publicada em 2011, na qual informava, uma 

vez mais, que não havia concluído a graduação no curso de engenharia.  

30. Destaque-se, ademais, que havia certa variedade no tratamento conferido aos dados 

curriculares do Acusado entre as companhias integrantes do grupo econômico, que ora o 

qualificavam como “empresário”, ora como “engenheiro”, o que reforça a ideia de que a 

informação não parece ter sido utilizada de modo proposital ou deliberado para induzir os 

investidores a erro26. 

31. Embora reconheça que a inconsistência informacional em relação à formação acadêmica 

do Acusado realmente estava refletida em alguns documentos societários27, por outro lado, em 

sentido oposto, também observo o fato de que em diversos outros atos formais, atas de assembleias 

gerais e atas de reuniões do conselho de administração – que contaram com a participação do 

Acusado, pessoalmente ou por meio de representantes legais – foram apresentadas informações 

precisas, completas e corretas sobre a sua escolaridade.  

32. É o que comprovam, por exemplo, os 15 (quinze) conclaves elencados a seguir28: (i) 

assembleias gerais ordinárias da MMX realizadas em 30.04.2012, 30.04.2014 e 30.04.2015; (ii) 

 
New York Times, de 20.01.2012; bem como (v) entrevistas concedidas pelo Acusado em programas de televisão, 
como no programa “Show Business”, da emissora Band, em 25.12.2011, e no programa “Mariana Godoy Entrevista”, 
na emissora “RedeTV!”, em 05.05.2015.  
26 Essa variação, por vezes, ocorreu ao longo do período, no âmbito de uma mesma companhia. Noto, por exemplo, 
que, enquanto os FRE de 2012 e 2013 da MMX informavam que o Acusado era “graduado” em engenharia 
metalúrgica, esses mesmos documentos o designavam como “empresário”, e não como “engenheiro”, diferentemente 
da qualificação atribuída aos demais administradores (à semelhança das companhias Prumo, OSX, Eneva e Óleo e 
Gás, conforme detalho a seguir). Nesse sentido, confira-se os documentos arquivados em 04.04.2012, relativo ao 
exercício de 2011 (Doc. SEI 0539580); e em 25.02.2013, relativo ao exercício de 2012, constantes do Sistema de 
Envio de Informações Periódicas e Eventuais (“IPE”). Essa inconsistência, foi sanada nas versões apresentadas a partir 
de 07.05.2014, nas quais passou a constar a informação de que o Acusado “cursou engenharia” (Doc. SEI 0539584 e 
0539587). A mesma abordagem foi verificada no FRE de 2016 da CCX (Doc. SEI 0539464). 
27 A Acusação, nesse sentido, cita 5 (cinco) exemplos, dos quais 2 (dois) não contaram com a participação do Acusado, 
devendo ser desconsiderados. Eis os exemplos trazidos pela Acusação: (i) a ata da assembleia geral extraordinária da 
CCX de 16.04.2012, que elegeu o Acusado como conselheiro de administração da companhia; (ii) as atas de reunião 
do conselho de administração da Centennial, de 17.09.2012 e de 09.07.2013, nas quais foi aprovada a sua eleição para 
os cargos de diretor presidente, diretor econômico-financeiro e diretor de relações com investidores da companhia; 
(iii) as atas de reunião do conselho de administração da EBX, também de 17.09.2012 e de 09.07.2013, que elegeram 
o Acusado nos cargos de diretor presidente, diretor econômico-financeiro e diretor de relações com investidores da 
companhia. Ocorre que, como antecipado acima, as atas dos conselhos de administração da Centennial e da EBX não 
servem como prova de qualquer falha por parte do Acusado, que não integrava aqueles órgãos e não assinou as 
respectivas atas, não havendo prova de que estava presente nesses conclaves. 
28 Disponíveis no IPE da CVM. 
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assembleias gerais extraordinárias da CCX de 06.09.2012; e ordinárias de 26.04.2013, 21.05.2014 

e 30.04.2015; (iii) assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da Prumo de 30.04.2008, 

29.04.2009, 30.04.2010, 29.04.2011, 27.04.2012 e 30.04.2013; e (iv) assembleias gerais ordinárias 

da Eneva de 30.04.2010, 26.04.2011, 30.04.2012 e 29.04.2013. Todos esses exemplos corroboram 

a percepção de que estamos diante, na verdade, de lapso na elaboração de alguns dos documentos 

específicos, situação que, a meu ver, não justifica a existência de um processo administrativo 

sancionador por parte da Autarquia.  

33. Portanto, considerando que a informação acerca da escolaridade já era de conhecimento 

público, constantemente divulgada por diversos meios, inclusive pelo próprio Acusado, fica claro 

que não se estava diante de uma informação escondida ou distorcida do público, muito menos 

destinada a induzir qualquer terceiro a erro. 

Sobre os FRE das Companhias, as informações referentes à escolaridade do Acusado não 

estavam erradas; o Acusado ocupava cargos que não possuíam responsabilidade pelo conteúdo 

dos formulários de referência; ou não foi demonstrado pela Acusação que as informações 

relativas à graduação incompleta do Acusado tiveram o objetivo de induzir investidores a erro 

34. Dividirei este tópico em 3 (três) partes, que demandam análises e fundamentações distintas, 

da seguinte forma: (i) em primeiro lugar, tratarei das informações relacionadas às companhias 

Prumo, OSX, Eneva e Óleo e Gás, cujos FRE davam conta de que o Acusado “cursou engenharia”; 

(ii) em seguida, analisarei as questões informacionais atinentes à MMX e CCX, nas quais o 

Acusado ocupava os cargos de membro do conselho de administração, presidente do conselho de 

administração ou diretor sem designação específica; e (iii) ao cabo, enfrentarei a situação da 

Centennial e EBX, que contavam com o Acusado como diretor presidente e diretor de relações 

com investidores. 

35. Especificamente com relação às companhias Prumo29, OSX30, Eneva31 e Óleo e Gás32, 

reputo insubsistente a tese acusatória de falha informacional. A informação contida nos 

 
29 FRE de 2012 e 2013 (Docs. SEI 0539595 e 0539600). 
30 FRE de 2012 a 2016 (Docs. SEI 0539610 e 0539612). 
31 FRE de 2012 e 2013 (Docs. SEI  0539621 e 0539628). 
32 FRE de 2012 a 2014 (Docs. SEI 0539640 e 0539642). 
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correspondentes FRE de que o Acusado “cursou engenharia”, com efeito, não estava errada. 

Embora não tenha concluído a graduação, não vislumbro nos autos qualquer questionamento que 

conteste o fato de que o Acusado efetivamente tenha cursado engenharia metalúrgica entre 1977 e 

1979, na Universidade de Aachen, na Alemanha. 

36. Compreendo a linha acusatória que tenta se apoiar na impressão de que a linguagem 

adotada no documento não seria a mais adequada. De todo modo, parece inquestionável que a 

redação constante dos FRE não inviabilizava a compreensão da mensagem a ser transmitida. A 

rigor, em sentido contrário, nesses casos específicos, havia até mesmo coerência com a fotografia 

completa dos FRE, considerando que (i) vinha acompanhada da informação de que a “profissão” 

do Acusado era de “empresário”; e (ii) contrastava com a linguagem empregada para qualificar os 

outros administradores das referidas companhias. Neste ponto, enquanto o Acusado era 

qualificado como um empresário que apenas “cursou engenharia”, os demais administradores 

eram referidos, de forma mais precisa, como “graduados”, “formados” ou “bacharéis” nos outros 

cursos superiores ali indicados, sendo qualificados como “engenheiros”, “economistas” ou 

“advogados” 33. 

37. Assim, no que tange às companhias Prumo, OSX, Eneva e Óleo e Gás, a abordagem 

adotada pela Acusação, no meu entendimento, não procede e não encontra amparo nos formulários 

efetivamente divulgados pelas companhias, como demonstrado nos autos. 

38. Sobre as questões informacionais relativas à MMX e CCX, é incontroverso que os FRE de 

tais companhias apresentaram dados incorretos envolvendo o currículo do Acusado, porquanto 

informavam que este seria “engenheiro metalúrgico”, “bacharel” ou “graduado” em engenharia 

metalúrgica34. As provas dos autos confirmam a incorreção, não havendo qualquer discussão 

relacionada a isso. 

39. No entanto, chama atenção que, nessas companhias, o Acusado ocupava os cargos de 

membro do conselho de administração, presidente do conselho de administração ou diretor sem 

 
33 Destaca-se, exemplificativamente, os FRE constantes do IPE (i) da Prumo, enviados, respectivamente, em 
15.03.2012 e 08.08.2013; (ii) da OSX, enviados, respectivamente, em 13.03.2012, 08.03.2013, 08.05.2014 e 
29.05.2015; (iii) da Eneva, arquivados, respectivamente, em 27.01.2012 e 01.07.2013; e (iv) da Óleo e Gás, arquivados 
em 28.02.2012, 27.05.2013 e 05.09.2014. 
34 Docs. SEI 0539464, 0539530, 0539532 e 0539541 (CCX); e 0539580 (MMX). 
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designação específica, conforme o período que se analise35. Esse ponto é importante porque, de 

acordo com o item 1.1 do Anexo 24 da Instrução CVM n° 480/2009, a responsabilidade pelo 

conteúdo do FRE integra a esfera de competência do diretor presidente e do diretor de relações 

com investidores – posições essas que não eram ocupadas pelo Acusado na MMX e nem na CCX. 

40. Em outras palavras, o centro de responsabilidade administrativa estabelecido com precisão 

pela regulamentação aplicável editada pela CVM – direcionando a relevante e imprescindível 

atribuição de cuidar com zelo e cuidado do regime informacional das companhias abertas – está 

posicionado, no caso concreto, sobre cargos que não eram ocupados pelo Acusado em tais 

companhias. 

41. Isso posto, também não prospera a Acusação no que diz respeito aos FRE da MMX e CCX, 

considerando, em suma, que o Acusado não ocupava os cargos da administração responsáveis pelo 

conteúdo informacional dos referidos documentos. 

42. Passo agora a analisar a imputação relacionada às informações constantes do FRE da 

Centennial e EBX36, companhias nas quais o Acusado ocupava o cargo de diretor presidente ou de 

diretor de relações com investidores37-38. 

43. Não vislumbro base jurídica que justifique que a referida questão informacional, por si só, 

notadamente no contexto da preparação ou revisão do FRE das referidas companhias, seja tomada 

como violação ao dever de diligência (art. 153 da Lei n° 6.404/1976), nem como descumprimento 

da obrigação de divulgar informações verdadeiras que não induzam o investidor a erro (art. 14 da 

ICVM nº 480/2009). 

44. Nesses termos, em complemento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

faço referência integral à imaterialidade da questão informacional apontada pela Acusação neste 

caso e à não comprovação do objetivo de induzir os investidores a erro, como descrito em maiores 

detalhes acima. 

 
35 Também é o caso das companhias Prumo, OSX e Eneva, já mencionadas nos parágrafos 5 e 6 deste voto. 
36 Exceto com relação à Centennial e EBX, como explicado no item anterior. 
37 Docs. SEI 0539653 e 0539657 (Centennial); 0539663 e 0539672 (EBX). 
38 O Acusado também ocupou o cargo de diretor presidente da Óleo e Gás, no período de 22.04.2009 a 27.04.2012. 
No entanto, pelas razões já expostas nos parágrafos 34, 35 e 36 deste voto, entendo que, neste caso, sequer se pode 
falar em falha informacional. 
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Não identifico nos autos um conjunto consistente, convergente e robusto de indícios que tenham 

demonstrado, com razoável grau de segurança, que a informação desse campo específico do 

FRE tenha sido disponibilizada ou induzida pelo Acusado 

45. A Área Técnica decidiu formular a Acusação objeto deste Processo não em virtude das 

atribuições dos cargos estatutários ocupados pelo Acusado nas Companhias, os quais, como dito, 

não carregavam, na maioria das Companhias, a responsabilidade pelo FRE. A Acusação, em 

sentido mais amplo, optou por imputar ao Acusado a responsabilidade pela disponibilização das 

informações equivocadas, como se, de certa forma, tivesse induzido as Companhias a erro. 

46. Ocorre que não deve o Acusado responder por tais questões no âmbito das Companhias, 

salvo se tivesse sido comprovado que ele deu causa aos equívocos aqui tratados, o que não foi 

demonstrado pela Acusação. Em algumas hipóteses, o preenchimento do FRE de uma companhia 

aberta no Brasil – incluindo os dados curriculares dos administradores – de fato pode depender em 

certa medida de documentos e informações que venham a ser fornecidos pelos próprios 

profissionais nomeados. Em outras situações, contudo, prevalece uma rotina mais dinâmica e 

extremamente comum em diversos departamentos de relações com investidores, de governança 

corporativa e de secretaria societária nas companhias abertas brasileiras, que com frequência 

realizam buscas na internet, em sites de pesquisas ou em atos societários públicos de outras 

companhias para ajudar a compor a sua base informacional e preencher, inclusive, alguns campos 

dos respectivos FRE. 

47. Neste Processo, a Acusação parece ter presumido – a meu ver, sem se desincumbir 

adequadamente do ônus probatório – que as informações equivocadas divulgadas no FRE das 

Companhias teriam sido disponibilizadas diretamente pelo Acusado39. Essa presunção não guarda 

 
39 Segundo o Termo de Acusação, (i) “não se mostra razoável atribuir-se responsabilidade aos DRI dessas 
companhias por tais informações inverídicas ou incompletas, eis que os mesmos receberam-nas do próprio Diretor 
Presidente/Superintendente/Presidente do Conselho de Administração, de maneira que a responsabilidade sobre tais 
informações recai sobre o próprio Administrador”; (ii) “de posse das informações analisadas neste Termo, é possível 
afirmar que o Sr. Eike Batista apresentou informações inconsistentes em relação à sua real escolaridade, não 
havendo, com base nos elementos acostados aos autos, margem para se acusar outros administradores pelo fato de 
constarem tais informações nos diversos Formulários de Referência arquivados no sistema Empresas.NET”; e (iii) 
“[d]ado que as informações acerca da escolaridade do Sr. Eike Batista constavam de todos os FRE’s das companhias 
citadas em que foi administrador, bem como em atas de eventos, podemos concluir que a informação incompleta e 
inconsistente foi prestada pelo próprio Administrador, como se pôde comprovar nos casos destacados acima, o que 
não foi controvertido em sua manifestação sobre a matéria” (Doc. SEI 0539870). 
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relação com os fatos comprovados nos autos. 

48. Ignora-se, como dito anteriormente, que o próprio Acusado (i) apresentou informações 

corretas e precisas em pelo menos outras 15 (quinze) oportunidades em atos societários formais 

das próprias Companhias; (ii) propagava, sem qualquer reserva ou comedimento, as informações 

que teriam sido supostamente ocultadas ou desfiguradas por ele para fins de preenchimento dos 

FRE das Companhias, incluindo diversas entrevistas, reportagens e a própria autobiografia do 

Acusado; e (iii) quando questionado pela Companhia especificamente sobre o assunto40, informou 

de imediato que efetivamente não concluiu a graduação, aparentando boa-fé e ausência de interesse 

ou intenção em induzir qualquer terceiro a erro com essa informação. 

49. De forma bastante plausível, não sabemos, por exemplo, se uma hipotética busca na 

internet realizada por determinado colaborador do departamento de secretaria societária da 

companhia acerca do Acusado chegou à informação de “engenheiro”. Ou se estamos diante de 

uma decisão descuidada de um profissional integrante da área de relações com investidores que 

porventura tenha optado, por sua vontade, pela substituição de referência identificada 

originalmente como “cursou engenharia” por “engenheiro”. Ignora-se, enfim, que diversas 

possibilidades podem ter gerado a discrepância nesse campo específico dos FRE. 

50. Não foi comprovado o que se passou, nem qual teria sido a contribuição específica e 

objetiva do Acusado nesse sentido. A Acusação não parece ter se aprofundado de forma adequada 

para estabelecer em que medida poderia ser provado o nexo entre uma ação ou omissão do 

Acusado, de um lado, e o preenchimento equivocado dos FRE, de outro. 

51. Nesses termos, não identifiquei nos autos indícios robustos e convergentes de que o 

Acusado tenha efetivamente disponibilizado informações equivocadas nesse sentido às 

Companhias para fins de preenchimento do FRE. O referido ônus cabe à acusação, sob pena de 

exigir-se do Acusado a produção de prova negativa, com violação do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

 
40 Como descreve o Comunicado ao Mercado da CCX de 01.12.2017 (Doc. SEI 0539461). 
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III. Conclusão 

52. Portanto, como apresentado acima, entendo que (i) a escolaridade do Acusado, neste caso 

específico, não integra o núcleo estrutural das informações exigidas pela Instrução CVM n° 

480/2009; (ii) não foi demonstrado como as questões informacionais objeto do Processo poderiam 

ter comprometido de modo minimamente relevante a higidez do mercado, o regime informacional 

ou, até mesmo, a tomada de decisão dos participantes de mercado ou dos administradores da 

Companhia; (iii) a escolaridade do Acusado não era uma informação a ser escondida ou distorcida, 

destinada a induzir qualquer terceiro a erro, considerando que o próprio Acusado, sempre de forma 

ostensiva, alardeava que não havia concluído seu curso de graduação; (iv) sobre os FRE das 

Companhias, conforme o caso, as informações referentes à escolaridade do Acusado não estavam 

erradas; o Acusado ocupava cargos que não possuíam responsabilidade pelo conteúdo dos FRE; e 

não foi demonstrado que as informações tiveram o objetivo de induzir os investidores a erro; e (v) 

não identifiquei nos autos um conjunto consistente, convergente e robusto de indícios ou provas 

que autorizem a conclusão de que a informação desse campo específico do FRE tenha sido 

disponibilizada pelo Acusado. 

53. Ante o exposto, voto pela absolvição de Eike Fuhrken Batista da acusação de infração ao 

art. 153, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009. 

54. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao MP/RJ, em 

complemento ao Ofício n° 171/2018/CVM/SGE, de 22.08.201841, para ciência. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021. 

 

 

Alexandre Costa Rangel 

Diretor Relator 

 
41 Doc. SEI 0585194. 


