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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.007825/2018-11 

Reg. Col. nº 1246/18 

 

Acusado: Paulo Ferreira 

Assunto: Eventual responsabilidade por falhas na divulgação de documentos 

da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás, em infração aos 

arts. 14 e 17 da Instrução CVM nº 480/2009 

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel  

 

Voto 

 

I. Introdução 

1. Trata-se de Processo1 instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade 

do Acusado, na qualidade de DRI da Telebrás, em razão de supostas falhas na divulgação 

(i) das versões 3, 4 e 5 da proposta da administração referente à AGE (“Proposta da 

Administração”); (ii) da ata da AGE (“Ata”); e (iii) do aviso aos acionistas divulgado em 

29.09.2017 (“Aviso aos Acionistas”), as quais representariam violação aos arts. 142 e 173 

da Instrução CVM nº 480/2009. 

2. Conforme narrado no Relatório, em 26.09.2017, foi aprovado o Aumento de 

Capital da Companhia, no âmbito do qual seriam capitalizados determinados recursos 

aportados pela União na Telebrás, a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de 

Capital (“AFAC”). 

 
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o 

significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”). 
2 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam 

o investidor a erro.” 
3 “Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários 

por ele emitidos.” 
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3. Anteriormente à realização da AGE, havia sido disponibilizada ao público, em 

30.08.2017, a versão 3 da Proposta da Administração, que previu em seu item 8.1 que 

“os acionistas que detêm ações preferenciais (PN) terão o direito de subscrever 

391,9638108669% das ações preferenciais”4, em decorrência do exercício do direito de 

preferência no âmbito do Aumento de Capital. A mesma redação constou no item 8.1 da 

respectiva Ata, conforme divulgada em 26.09.2017. 

4. Ocorre que, em 29.09.2017 (três dias após a realização da AGE e divulgação da 

Ata), a administração da Companhia verificou “uma divergência”5 com relação ao 

percentual informado nos mencionados itens e o percentual de ações preferenciais que 

poderiam ser efetivamente subscritas pelos preferencialistas. 

5. O montante de aproximadamente 391,96% se referia, na verdade, à variação total 

do quantitativo das ações preferenciais, considerando o momento anterior ao ajuste do 

direito de preferência decorrente do Aumento de Capital. Tendo em vista que os 

acionistas ordinaristas também tinham direito à subscrição de parte das ações 

preferenciais emitidas por meio do Aumento de Capital, nos termos do art. 171, §1º, alínea 

“b”, da Lei nº 6.404/19766, o percentual de ações preferenciais que poderia ser subscrito, 

apenas pelos acionistas preferencialistas, seria de aproximadamente 318,81% em ações 

preferenciais7, conforme alegações e cálculos apresentados na Defesa. 

 
4 É importante esclarecer que (i) a primeira versão da Proposta da Administração foi apresentada em 

28.08.2017; (ii) a segunda em 29.08.2017; e (iii) a terceira em 30.08.2017, sendo que apenas nesta última 

foi feita menção ao percentual de ações preferenciais que seria aplicável aos preferencialistas, conforme 

redação constante no item 8.1. 
5 Conforme informado na Defesa (Doc. SEI 0649852). 
6 “Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a 

subscrição do aumento de capital.  

§1º Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for feito por emissão de 

mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas: (...) 

b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração das respectivas 

proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de 

que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para 

lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento;” 
7 Nesse sentido, confira-se explicação que constou no Relatório: “ix. assim, o percentual de participação 

dos ordinaristas no Aumento de Capital seria de 303,04696104% (29.528.808/9.743.971) em ações 

ordinárias mais 15,76728830% (1.536.360/9.743.971) em ações preferenciais, totalizando 

318,8142544%; x. o percentual de participação dos preferencialistas no aumento seria de 318,81422597% 

[(8.232.412 - 1.536.360) / 2.110.299] em ações preferenciais; e xi. embora o aumento da quantidade de 
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6. Dessa forma, no dia 29.09.2017, a Companhia disponibilizou ao mercado: (i) as 

versões 4 e 5 (enviadas às 15h138 e 15h539, respectivamente) da Proposta da 

Administração, nas quais o percentual referente ao direito de preferência dos acionistas 

preferencialistas, constante do item 8.1, foi alterado de 391,9638108669% para 

318,8142452004%; e (ii) o Aviso aos Acionistas (enviado às 18h4110, ou seja, após o 

fechamento do pregão), por meio do qual, dentre outras informações, a Companhia 

divulgou ao mercado que (a) o prazo para o exercício do direito de preferência seria de 

36 dias corridos, iniciando em 02.10.2017 (dia útil subsequente ao da data da publicação) 

e terminando em 06.11.2017; (b) as ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital 

teriam direito ao recebimento de dividendos integrais referentes ao exercício social do 

ano 2017; e (c) caso optasse pelo exercício do direito de preferência, o acionista deveria 

multiplicar a quantidade de ações que possuísse em 29.09.2017 (mesmo dia da divulgação 

do aviso) por determinados fatores, sendo aplicável o percentual de 318,8142452004% 

aos acionistas preferencialistas11. 

7. Cabe aqui um destaque importante: em nenhum dos documentos divulgados pela 

Companhia constou qualquer esclarecimento, alerta ou menção à retificação do 

percentual das ações que poderiam ser subscritas pelos preferencialistas, de modo que o 

percentual anteriormente divulgado pela Telebrás foi substituído sem qualquer alteração 

na redação original da Proposta da Administração12. 

 
ações preferenciais tenha sido de 391,96381087% (8.232.412/2.110.299), os acionistas preferencialistas 

teriam direito de subscrever somente a parcela de ações que lhes permitiriam manter sua participação 

proporcional no capital social da Companhia.” 
8 Docs. SEI 0585415 e 0585441. 
9 Doc. SEI 0585420 e 0585451. 
10 Doc. SEI 0585479 e 0585483. 
11 Item 8 do Aviso aos Acionistas: “8. PROPORÇÃO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO. Para determinar 

a quantidade de ações que poderá subscrever o acionista deverá multiplicar a quantidade de ações que 

possuir em 29.09.2017 pelos seguintes fatores.  

TIPO DE AÇÕES POSSUIDAS FATOR POR AÇÃO TIPO A SUBSCREVER 

 ORDINÁRIAS 303,0469579425%  ORDINÁRIA 

 ORDINÁRIAS 15,7672847107%  PREFERENCIAL 

 PREFERENCIAIS 318,8142452004%  PREFERENCIAL 

As frações de ações devem ser desprezadas.” 
12 Trecho constante do item 8.1 da versão 3 da Proposta da Administração: “Os acionistas que detêm ações 

preferenciais (PN), terão o direito de subscrever 391,9638108669% das ações preferenciais” (destaquei). 
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8. Nesse contexto, foram apresentadas à CVM diversas reclamações de investidores 

relacionadas ao Aumento de Capital, as quais foram analisadas no âmbito do Processo 

Originário13. Tais reclamações foram narradas em maiores detalhes no Relatório e, apesar 

das respectivas particularidades, ativeram-se, principalmente, aos seguintes pontos: 

(i) a alegada abusividade na redução, de forma unilateral pela Companhia14, do 

percentual para o exercício do direito de preferência referente às ações 

preferenciais, que havia constado na versão 3 da Proposta da Administração, 

conforme aprovado pelos acionistas na AGE de 26.09.201715; 

(ii) a mencionada redução teria sido divulgada somente após o encerramento do 

pregão do dia 29.09.2017, de sorte que os investidores teriam sido privados da 

possibilidade de agir e, eventualmente, alterar suas posições para o exercício do 

direito de preferência, que se iniciou no dia útil subsequente; 

(iii) a redução implicaria diluição injustificada dos preferencialistas16; e 

(iv) no âmbito do Aumento de Capital, a Companhia teria criado, dolosamente, a 

expectativa no mercado da realização de leilão de uso de satélites, para 

supostamente atrair investimentos nas ações TELB4. Dessa forma, a Telebrás 

deveria ter prorrogado o prazo para o exercício do direito de preferência pelos 

 
Trecho equivalente constante do item 8.1 das versões 4 e 5 da Proposta da Administração: “Os acionistas 

que detêm ações preferenciais (PN), terão o direito de subscrever 318,8142452004% das ações 

preferenciais” (destaquei). 
13 Conforme detalhado no Relatório, tal processo foi instaurado em razão de diversas reclamações 

formuladas por investidores contra a Companhia, no âmbito do Aumento de Capital. É importante ressaltar 

que, ao longo da análise das reclamações narradas, a CVM respondeu os reclamantes, informando que não 

teria competência para determinar o cancelamento do Aumento de Capital, a prorrogação do período de 

negociação dos direitos de subscrição e/ou o ressarcimento de eventuais prejuízos alegadamente sofridos, 

como postulado em algumas dessas. 
14 Conforme realizada nas versões 4 e 5 da Proposta da Administração e no Aviso aos Acionistas de 

29.09.2017. 
15 Nesse sentido, há alegações nas reclamações no sentido de que (i) tal redução deveria ter passado pelo 

crivo da assembleia geral, conforme previsto no art. 136, inciso I, da Lei nº 6.404/1976 e no art. 6º, 

parágrafo único, do estatuto social da Telebrás; (ii) a Companhia deveria ter explicitado, na ocasião da 

redefinição do fator de conversão, o cálculo do qual se valeu para chegar ao valor de 318%; e (iii) a extensão 

do prazo para o exercício do direito de preferência de 30 para 36 dias deveria ter sido objeto de assembleia 

geral, conforme previsto no art. 171, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. 
16 De acordo com o acionista D.F.O., o percentual adequado seria de 376,1965261562% e não 

318,8142452004% (Doc. SEI 0579494, fls. 53) 
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acionistas no Aumento de Capital, quando da prorrogação da realização de tal 

leilão. 

9. Frente a tais documentos e informações, a Área Técnica entendeu que haveria 

elementos suficientes para justificar a lavratura da Acusação17, uma vez que, além da 

discussão sobre os percentuais informados, (i) a informação divulgada por meio das 

versões 4 e 5 da Proposta da Administração e do Aviso aos Acionistas tinha pouca 

utilidade, em função do exíguo tempo (as ações se tornariam “ex-direito” no próprio dia 

29.09.2017)18 para tomada de decisões por parte dos acionistas titulares de ações 

preferenciais em relação à correção do percentual de participação no Aumento de Capital; 

e (ii) essa divulgação não teve o destaque que o assunto exigia. 

II. Mérito 

Breves considerações gerais sobre o caso 

10. De plano, entendo que não prospera a alegação da Defesa de que o Acusado não 

poderia ser responsabilizado, no presente caso, tendo em vista que os arts. 14 e 17 da 

Instrução CVM nº 480/2009 seriam dirigidos à Companhia, e não ao DRI. 

11. A higidez do mercado de valores mobiliários guarda intensa relação com a tutela 

da informação. Com fulcro no princípio do full disclousure, o arcabouço legal e 

regulatório aplicável às companhias abertas se destina a assegurar a simetria 

informacional, disponibilizando mecanismos para que os investidores possam ter acesso, 

de forma adequada, a todos os elementos necessários para a tomada de decisões, de forma 

consciente e informada19. 

 
17 Doc. SEI 0355240. 
18 Conforme informado na Acusação: (i) em consulta ao site da B3 (www.b3.com.br > Empresas listadas > 

Telec Brasileiras > Eventos Corporativos), a SEP verificou que os direitos de subscrição foram liberados 

para negociação em 02.10.2017 (segunda-feira); e (ii) consta do Aviso aos Acionistas divulgado em 

29.09.2017 que: “9.1. Terão direito a subscrever os acionistas detentores de ações da Companhia em 

29.09.2017. As ações adquiridas a partir de 02.10.2017 não farão jus ao direito de subscrição pelo 

adquirente”. Dessa forma, a Área Técnica conclui que “valia a posição acionária de 29/09/2017 (sexta-

feira) para fins de participação no aumento de capital. De qualquer modo, ainda que, por mera hipótese, 

valesse a posição acionária de 02/10/2017, o tempo para tomada de decisões teria sido pequeno”. 
19 Nesse sentido, confira-se o PAS CVM n° RJ2017/5904, julgado em 13.04.2021; e o PAS CVM n° 

RJ2018/5064, julgado em 25.05.2021, ambos de relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro. 
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12. Nesse sentido, o DRI apresenta-se como um agente de especial relevo na estrutura 

da Companhia e no funcionamento do mercado de valores mobiliários, atuando, 

precipuamente, como uma ponte de informação entre o emissor e demais participantes de 

mercado, incluindo acionistas, potenciais investidores e stakeholders em geral. Não por 

outro motivo, a Instrução CVM nº 480/2009 impõe que as companhias abertas tenham, 

em seu quadro estatutário de administração, um diretor de relações com investidores20, 

ao qual fica atribuída, como decorrência do comando regulatório, a responsabilidade pela 

prestação de informações21. 

13. Nota-se, por oportuno, que tais obrigações foram assimiladas por documento 

intitulado “Regimento Interno de Organização e Funcionamento” da Telebrás22, a seguir 

transcrito:  

 
“Art. 21. A Assessoria de Relações com Investidores tem as seguintes atribuições: (...) 

VI. prestar informações e manter o relacionamento com os titulares de valores 

mobiliários de emissão da TELEBRAS, entidades normativas, fiscalizadoras e demais 

instituições do mercado de capitais; (...) 

X. coordenar a oferta e colocação de títulos mobiliários da TELEBRAS no mercado de 

capitais; (...) 

XIX. interagir com investidores atuais e potenciais de forma reativa e proativa; 

XXII. avaliar, preparar, divulgar e manter o arquivo dos comunicados ao mercado, 

avisos aos acionistas, atas, atos e fatos relevantes;” (grifos meus)23 

 

14. Dessa forma, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, é incontroverso que o 

DRI, embora não seja o único responsável pelas propostas da administração submetidas 

à assembleia geral, consiste no administrador responsável não apenas por divulgar, mas 

também por avaliar os documentos objeto de discussão neste Processo – situação 

corroborada pelos arranjos organizacionais internos da própria Companhia, notadamente 

pelo “Regimento Interno de Organização e Funcionamento” e estatuto social da 

 
20 “Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. (...)” 
21 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações 

exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.” 
22 Doc. SEI 0649858. 
23 Conforme explicado na Defesa, a Assessoria de Relações com Investidores era composta por quatro 

membros, sendo um deles o DRI. 
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Telebrás24. 

15. A Defesa sustenta que a Acusação teria imputado responsabilidade objetiva ao 

Acusado, sendo que o direito administrativo sancionador possui, como regra, a 

responsabilização subjetiva. Assim, seria necessário analisar a culpabilidade do Acusado, 

enquanto DRI, no presente caso. 

16. Esse é um tema que já foi objeto de diversas manifestações por parte da Autarquia. 

As normas editadas pela CVM sobre o assunto25, assim como outros reguladores no 

mundo, materializam uma opção regulatória de criação de centros de imputação de 

responsabilidade. Nesse diapasão, a Autarquia atribui a um ou mais indivíduos “a missão 

de assegurar a implementação de procedimentos e controles internos necessários para 

que certas normas sejam cumpridas pelo administrado”26, como um reforço de 

cumprimento das obrigações. É o que se verifica, por exemplo, na Instrução CVM nº 

480/2009, no que diz respeito aos diretores de relações com investidores nas companhias 

abertas. 

17. Com isso, diminui-se a chance de que a carga regulatória de responsabilidade seja 

diluída no âmbito da pessoa jurídica e aumenta-se a probabilidade de que seja 

implementada uma conduta diligente pelos profissionais designados para ocupar certas 

funções, as quais serão responsáveis pelo cumprimento e fiscalização das normas legais 

e regulamentares27. 

 
24 Conforme reconhecido pela Defesa, o estatuto social e o regimento da Companhia exigiam que a Proposta 

da Administração fosse “elaborada e aprovada, primeiramente, por todos os Diretores e assinada pelo 

Presidente da Companhia”.  
25 Alguns exemplos: (i) PAS CVM RJ2009/4165, Diretor Relator Otavio Yazbek, julgado em 09.08.2011; 

(ii) PAS CVM RJ2018/4441, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 04.11.2020; (iii) PAS CVM 

RJ2010/13301, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 23.10.2012; (iv) PAS CVM RJ03/2009, 

Diretora Relatora Ana Novaes, julgado em 30.04.2013; (v) PAS CVM RJ01/2010, Diretor Relator Roberto 

Tadeu, julgado em 09.07.2013; (vi) PAS CVM RJ2012/12201, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 

04.08.2015; (vii) PAS CVM RJ2013/5456, Diretor Relator Roberto Tadeu, julgado em 20.10.2015; (viii) 

PAS CVM RJ12/2013, Diretor Relator Gustavo Borba, julgado em 24.05.2016; e (ix) PAS CVM 

RJ2016/6284, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 23.10.2018. 
26 PAS CVM RJ2010/13301, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 23.10.2012. 
27 No mesmo sentido, confira-se trecho de voto proferido pelo então Diretor Otavio Yazbek, no contexto 

do PAS CVM RJ2009/4165, julgado em 09.08.2011: “A lógica de se estabelecer focos de 

responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de 
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18. Conforme explicado em precedente desta Autarquia “a regulação espera que 

esses indivíduos estabeleçam práticas operacionais capazes de garantir o cumprimento 

dos comandos normativos dentro das instituições pelas quais são responsáveis perante a 

CVM. Para isso, eles são responsáveis por implementar regras, procedimentos e 

controles internos para assegurar o cumprimento da legislação”28. 

19. É importante esclarecer que a construção dos núcleos de imputabilidade 

consubstancia uma estratégia regulatória legítima e regular, que não se confunde, sob 

qualquer ângulo, com uma hipótese de responsabilidade objetiva. Não se está a alegar que 

a avaliação da culpa ou do dolo de um acusado, no âmbito de um processo administrativo 

sancionador junto à CVM, seja dispensável ou irrelevante para o deslinde do caso. Muito 

pelo contrário. Uma vez comprovado que o acusado diligenciou, de forma razoável, para 

que o comando normativo fosse cumprido, sua responsabilidade pode ser perfeitamente 

afastada, observadas as particularidades de cada caso, ainda que tenha sido verificada 

alguma falha pontual, de menor relevância29. 

20. Por fim, esclareço que, neste voto, não considerarei as alegações referentes aos 

possíveis impactos e a relação do Chamamento Público nº 02/201730 com o Aumento de 

 
imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas 

também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores 

designados para aquelas funções. Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado 

más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas 

hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, 

é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade 

objetiva. Também não é de inversão do ônus da prova que se trata no presente caso, uma vez que a situação, 

de flagrante irregularidade, restou também comprovada. Não há que se falar em injustiça, então, na 

atribuição de responsabilidade a uma única pessoa no caso vertente, mas sim no fruto de uma estratégia 

regulatória que sempre foi clara. E não há que se falar também, a meu ver, que, em caso como este, a 

responsabilidade deva caber, de forma exclusiva, à instituição administradora, eximindo-se, desta 

maneira, o diretor que teria assumido a área com problemas.” 
28 PAS CVM RJ2010/13301, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 23.10.2012. 
29 Veja-se, nessa linha, o seguinte trecho do voto do Diretor Henrique Machado: “Assim, à luz dos 

precedentes desta CVM, devem os acusados demonstrar nos autos de que forma desincumbiram-se de suas 

responsabilidades, supervisionaram com diligência ou promoveram esforços razoáveis para assegurar o 

cumprimento das normas que regem a atividade. Nesses casos, poder-se-ia concluir, em tese, que as falhas 

identificadas ocorreram apesar da diligente atuação do acusado” (PAS RJ2018/4441, Diretor Relator 

Henrique Machado, julgado em 04.11.2020). 
30 Conforme transcrito na Defesa, o Chamamento Público tinha por objeto: “seleção pela 

Telecomunicações Brasileiras S.A., doravante determinada Telebras, de empresas concessionárias, 
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Capital, temas que não foram incluídos na Acusação. Ressalte-se que a Área Técnica 

imputou ao Acusado, tão somente, supostas irregularidades relacionadas às informações 

divulgadas por meio de determinados documentos relacionados ao Aumento de Capital 

(i.e. versões 3, 4 e 5 da Proposta da Administração, Ata e Aviso aos Acionistas) – os quais 

serão, portanto, analisados a seguir. 

Apontamentos sobre a Ata e seus reflexos para o Processo 

21. Antecipo, desde já, que não vislumbrei elementos suficientes que justifiquem a 

responsabilização do Acusado em razão de ter constado, na Ata, um percentual 

equivocado sobre o exercício do direito de preferência no Aumento de Capital pelos 

acionistas preferencialistas. 

22. O item 8.1 da Ata previa que “os acionistas que detêm ações preferenciais (PN) 

terão o direito de subscrever 391,9638108669% das ações preferenciais”, sendo que nas 

versões 4 e 5 da Proposta da Administração e no Aviso aos Acionistas tal percentual foi 

alterado para 318,8142452004%. 

23. O art. 130 da Lei nº 6.404/1976 dispõe que, dos trabalhos e deliberações da 

assembleia, será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos 

acionistas presentes.  

24. Uma ata de assembleia geral de acionistas, portanto, representa um documento 

que formaliza as deliberações tomadas em assembleia, tal como ocorridas. Não por outro 

motivo, cabe à mesa do conclave, após a finalização das deliberações, reproduzir as 

decisões tomadas em ata, documento que depois será validado e assinado pelos acionistas. 

25. Dessa forma, não se pode esperar, muito menos exigir, que o DRI da Companhia, 

nessa condição e como decorrência de suas obrigações legais e regulatórias, revise ou 

discuta o mérito de qualquer ata de assembleia geral de acionistas – tampouco que possa 

ser responsabilizado pela forma como o conteúdo das deliberações constou na ata. Não 

 
permissionárias ou autorizatárias de serviços de telecomunicações para tornarem-se Cessionárias de 

Capacidade Satelital em Banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – 

SGDC, mediante a Cessão de Capacidade Satelital e locação dos Teleportos, de acordo com a 

especificações e condições contidas no Edital de Chamamento Público no 02/2017 e seus Anexos”.  
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se demonstrando de que forma o equívoco propriamente dito foi provocado por ação ou 

omissão que possa ser imputada ao referido diretor, não vejo fundamento para enquadrar 

a responsabilidade por eventual incorreção de registro em ata de assembleia geral, na 

seara administrativa, dentro da esfera de competência e atribuição do diretor de relações 

com investidores de uma companhia aberta. 

26. Ainda que constem eventuais erros ou “divergências” nas deliberações ou na 

própria redação do documento em si, nenhum administrador pode alterar o teor das 

deliberações tomadas. Caso a administração da Companhia identifique algum erro ou 

inconsistência nas deliberações, cabe a ela informar tal fato aos acionistas e ao mercado 

pelos meios apropriados de divulgação e, se o caso, convocar uma nova assembleia para 

que os acionistas possam retificar o conteúdo da deliberação em questão. 

27. No presente caso, a redação que constou no item 8.1 da ata foi meramente 

transplantada da versão 3 da Proposta da Administração, tal como aprovada pelos 

acionistas. Dessa forma, qualquer alteração em seu teor somente poderia ser promovida 

no mesmo fórum e na mesma instância, em nova assembleia, pelos próprios acionistas. 

Considerações acerca do Aviso aos Acionistas e da Proposta da Administração 

28. Com relação ao Aviso aos Acionistas, entendo que a Acusação tem procedência e 

assiste razão à Área Técnica, estando comprovado nos autos que o Acusado deve ser 

responsabilizado por infração aos arts. 14 e 17 da Instrução CVM nº 480/2009. 

29. Os mencionados dispositivos regulamentares determinam que (i) o emissor deve 

divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor 

a erro; e (ii) tais informações devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários por ele 

emitidos. 

30. As informações divulgadas no Aviso aos Acionistas, a meu ver, tiveram o 

potencial de induzir os investidores a erro, notadamente os titulares de ações 

preferenciais, uma vez que em relação à falha apontada se revelaram incompletas e 

inconsistentes, e não foram úteis para a avaliação das ações preferenciais emitidas naquele 

momento (e a serem emitidas) pela Companhia em decorrência do Aumento de Capital. 
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31. Cabia ao DRI, diante desse cenário, informar ao mercado sobre a “divergência” 

verificada no percentual identificado no item 8.1 da versão 3 da Proposta da 

Administração e da Ata. A mera substituição de um percentual pelo outro em qualquer 

dos documentos referentes ao Aumento de Capital, sem qualquer tipo de alerta, ressalva 

ou explicação, não me parece a forma adequada de atingir o objetivo de informar os 

investidores acerca da referida substituição. 

32. Da mesma forma, não é razoável supor, como sugere o Acusado, que caberia aos 

investidores a obrigação de recalcular, por si próprios, todos os valores e percentuais 

referentes ao Aumento de Capital constantes nos documentos disponibilizados, de modo 

que pudessem inferir, deduzir ou constatar que o percentual especificamente divulgado 

no referido item 8.1 dos documentos estava, de alguma forma, “divergente” do restante 

da documentação. 

33. Desde 30.08.201731, aproximadamente um mês antes da divulgação do Aviso aos 

Acionistas, os adquirentes de ações preferenciais tinham a legítima expectativa de que 

estaria assegurado o direito de subscrever o percentual de ações inicialmente divulgado 

pela Telebrás, em decorrência do exercício do direito de preferência. Portanto, a redução 

do percentual, ainda que em razão de uma “inconsistência”, no mínimo, deveria ter sido 

objeto de alerta específico e esclarecedor por parte da Companhia. 

34. Substituir um percentual pelo outro, sem qualquer menção ou explicação, 

inclusive no Aviso aos Acionistas – que, diga-se de passagem, tinha como objetivo apenas 

informar o mercado sobre a abertura do prazo e demais termos e condições para o 

exercício do direito de preferência – não me parece a forma adequada ou suficiente para 

corrigir a questão. Um investidor que lesse tal aviso poderia facilmente ignorar o fato de 

que o percentual foi alterado, tendo em vista, frise-se, que não houve qualquer ressalva, 

menção ou esclarecimento expresso sobre o tema pela Companhia. 

35. Ainda que o erro quanto ao percentual tenha sido identificado pela Companhia 

apenas no dia 29, mesmo dia da divulgação da redução do percentual nas versões 4 e 5 

 
31 Data da divulgação da versão 3 da Proposta da Administração. 
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da Proposta da Administração e no Aviso aos Acionistas, entendo que o aviso assinado 

pelo DRI não estava completo e consistente em relação aos demais documentos do 

Aumento de Capital. Faltava-lhe, justamente, a menção acerca do importante ajuste que 

estava sendo realizado de última hora, bem como a explicação dos motivos que o 

ensejaram32.  

36. Por tais motivos, discordo da Defesa e entendo que não são suficientes para afastar 

a irregularidade informacional verificada no caso os argumentos de que (i) os termos e 

condições fundamentais do Aumento de Capital foram mantidos durante o período em 

questão; e (ii) não houve questionamento, seja pelos investidores, seja pela Área Técnica, 

sobre a memória de cálculo detalhada do Aumento de Capital. 

37. Ademais, é indiscutível que as informações divulgadas no documento não foram 

úteis para uma avaliação correta ou para uma tomada de decisão refletida acerca das ações 

preferenciais emitidas e a serem emitidas pela Telebrás. 

38. O Aviso aos Acionistas informava que (i) o prazo para o exercício do direito de 

preferência se iniciaria em 02.10.2017, ou seja, no primeiro dia útil subsequente ao da 

data da publicação daquele; (ii) as ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital 

fariam jus ao recebimento de dividendos integrais referentes ao exercício social do ano 

2017; e (iii) caso optasse pelo exercício do direito de preferência, o acionista deveria 

multiplicar a quantidade de ações que possuísse em 29.09.2017, ou seja, no próprio dia 

da divulgação do aviso (feito no fim da tarde, após o fechamento do pregão), por 

determinados fatores, sendo aplicável o novo percentual de 318,8142452004% aos 

preferencialistas. 

39. A redução repentina do percentual referente ao direito de preferência dos 

preferencialistas, conforme divulgada pela Companhia no dia 29.09.2017, foi claramente 

capaz de impactar na avaliação das ações preferenciais pelo mercado, uma vez que: 

(i) até o 29.09.2017, os investidores titulares de ações preferenciais de emissão da 

 
32 Os quais, repita-se, não constaram em nenhum dos outros documentos referentes aos Aumento de Capital 

que foram divulgados ao mercado 
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Companhia tinham a expectativa de que, com a abertura do prazo para o exercício 

do direito de preferência, teriam o seu direito calculado com base no percentual 

de 391,96381087%; e 

(ii) após a divulgação, em 29.09.2017, das versões 4 e 5 da Proposta da Administração 

e do Aviso aos Acionistas, foram surpreendidos pela informação de que não 

apenas tal percentual tinha sido reduzido para 318,8142452004%, mas também 

que a partir do dia útil imediatamente subsequente já se iniciaria a contagem do 

prazo para o exercício de tal direito – o qual seria calculado com base no número 

de ações que fossem titulares no mesmo dia 29.09.201733. 

40. Assim, entendo que as informações divulgadas no Aviso aos Acionistas não foram 

úteis para a tomada de decisões pelos investidores da Telebrás, pelo simples fato de que 

a Companhia os informou sobre o início da contagem do prazo para exercício do direito 

de preferência, com a redução do percentual anteriormente divulgado (incidente sobre as 

ações de que fossem titulares em 29.09.2017), apenas após o fechamento do pregão do 

próprio dia 29.09.2017 – ou seja, sem que fosse sequer conferido um período para que o 

mercado absorvesse os efeitos da referida mudança e pudesse atuar de acordo com essa 

informação34.  

41. Em outras palavras, o acionista titular de ações preferenciais de emissão da 

Companhia que ostentasse tal situação em 29.09.2017, e tivesse a expectativa de 

participar do Aumento de Capital aprovado, conforme termos e condições até então 

divulgados pela Companhia, teria a sua situação alterada, de modo significativo, após o 

encerramento do pregão do referido dia. Tendo em vista que o prazo para o exercício do 

 
33 Acerca da discussão sobre em qual data as ações se tornariam “ex-direito”, concordo com o seguinte 

comentário feito pela Área Técnica na Acusação: “Além disso, consta do Aviso aos Acionistas divulgado 

em 29/09/2017 o seguinte: “9.1. Terão direito a subscrever os acionistas detentores de ações da 

Companhia em 29.09.2017. As ações adquiridas a partir de 02.10.2017 não farão jus ao direito de 

subscrição pelo adquirente. Assim, valia a posição acionária de 29/09/2017 (sexta-feira) para fins de 

participação no aumento de capital. De qualquer modo, ainda que, por mera hipótese, valesse a posição 

acionária de 02/10/2017, o tempo para tomada de decisões teria sido pequeno.” 
34 Sobre esse aspecto, considero desarrazoada a alegação da Defesa de que a divulgação das versões 4 e 5 

da Proposta da Administração, na tarde do dia 29.09.2017, seria suficiente para que os acionistas 

assimilassem a redução do percentual. 
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direito de preferência se iniciaria no dia útil subsequente, concordo com a Área Técnica 

no sentido de que não houve tempo nem mesmo “para tomada de decisões por parte dos 

acionistas titulares de ações preferenciais em relação à correção do percentual de 

participação no aumento de capital”. 

42. Com relação à Proposta da Administração, a Defesa detalhou todos os 

procedimentos formais necessários à elaboração e posterior divulgação do documento, os 

quais envolveram (i) a publicação do Decreto Autorizador de 19 de outubro de 2016; e 

(ii) a aprovação do documento (a) pelos conselhos de administração e fiscal da 

Companhia; (b) pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal; e (c) pelo 

então Ministro da Fazenda, por meio de despacho que, com fundamento em pareceres da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, autorizou o 

representante da União Federal, acionista controlador da Companhia, a votar 

favoravelmente à Proposta da Administração. 

43. Contudo, a própria Defesa esclareceu que, nos termos do estatuto social e 

regimento interno da Telebrás, tal documento foi, primeiramente, elaborado e aprovado 

por todos os diretores35. Ora, a alegação do Acusado de que não seria possível a sua 

responsabilização, na qualidade de DRI, tendo em vista que “não foi responsável pela 

elaboração, nem aprovação de quaisquer versões da Proposta” contradiz as próprias 

alegações feitas na Defesa.  

44. Ainda que nenhuma das pessoas e órgãos que participaram da elaboração do 

documento tenha se atentado para o erro ocorrido, este fato, por si só, não exime o 

Acusado da respectiva responsabilidade pelas informações divulgadas pela Companhia. 

45. Nesse sentido, acompanho manifestação já apresentada em caso julgado por este 

Colegiado, no sentido de que o direito de confiar em terceiro, comumente chamado de 

reliance defense, “não pode ser utilizado[o] irrestritamente nem servirá para que um 

 
35 Nesse sentido, verifica-se do cabeçalho da Proposta da Administração a menção à “Presidência, 

Diretoria de Relações com Investidores e Assessoria de Relações com Investidores” da Telebrás. 
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administrador [o] empregue por mera conveniência”36. Ainda que a irregularidade no 

percentual que constou na versão 3 da Proposta da Administração não tenha sido apontada 

por qualquer dos demais responsáveis por sua elaboração ou aprovação e tenha sido 

apenas posteriormente verificada e retificada pela administração, o Acusado deveria ter 

diligenciado para que as versões posteriores do documento atendessem a todos os 

normativos aplicáveis referentes aos deveres informacionais. 

46. Considerando os motivos expostos acima, entendo que o Acusado não deve ser 

responsabilizado por ter constado percentual equivocado na versão 3 da Proposta da 

Administração, uma vez que tal erro foi prontamente corrigido nas versões 4 e 5 do 

documento.  

47. No entanto, e considerando que (i) o art. 45 da Instrução CVM nº 480/200937 

imputa ao diretor de relações com investidores a responsabilidade por prestar todas as 

informações exigidas em lei, que deverão necessariamente atender aos critérios de 

conteúdo e forma previstos na Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) as particularidades, 

acima descritas, de conteúdo, forma e prazo com que o Aviso aos Acionistas e as versões 

4 e 5 da Proposta da Administração foram divulgados ao mercado, entendo que o 

Acusado, na qualidade de DRI da Companhia à época, deve ser responsabilizado por 

violação aos arts. 14 e 17 da Instrução CVM nº 480/2009. 

III. Conclusão e Dosimetria 

48. Ante o exposto, com os fundamentos acima, acolho parcialmente a imputação 

formulada pela Área Técnica, considerando que a Acusação conseguiu comprovar nos 

autos, somente, a autoria e materialidade das infrações relacionadas ao Aviso aos 

Acionistas e às versões 4 e 5 da Proposta da Administração. 

49. Para fins de dosimetria, considero que (i) a divulgação de informações 

incompletas, imprecisas ou que induzam investidores a erro constitui infração grave, nos 

 
36 Manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, no PAS CVM RJ2014/12838, julgado em 

25.06.2019. 
37 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações 

exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.” 
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termos do art. 60, inciso I, da Instrução CVM nº 480/200938; e (ii) em razão das falhas na 

divulgação de informações, os investidores da Telebrás foram privados do direito de 

formar as suas decisões de investimentos com base em informações completas e 

consistentes. Levo em consideração, por outro lado, os bons antecedentes do Acusado, 

que não tem qualquer histórico de acusações junto à CVM.  

50. Assim, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, e em linha com padrões 

de dosimetria utilizados em jurisprudência do Colegiado da CVM39, ressalvadas as 

particularidades de cada caso, voto pela condenação de Paulo Ferreira, na qualidade de 

diretor de relações com investidores da Telebrás, à penalidade de multa pecuniária no 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pelas falhas descritas acima de divulgação do 

Aviso aos Acionistas e das versões 4 e 5 da Proposta da Administração, em infração ao 

art. 14 e 17 da Instrução CVM nº 480/2009.  

51. É como voto.  

 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

Alexandre Costa Rangel 

Diretor Relator 

 

 

 
38 “Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: 

I – a divulgação ao mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que 

induzam o investidor a erro;” 
39 Alguns exemplos: (i) PAS CVM nº SP2017/493, Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 24.09.2019; 

(ii) PAS CVM nº 19957.003864/2016-88, Diretor Relator Alexandre Rangel; julgado em 22.07.2021; (iii) 

PAS CVM nº 19957.006958/2017-90, Diretor Relator Carlos Rebello, julgado em 19.02.2019; (iv) PAS 

CVM nº RJ2013/2759, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 20.02.2018; e (v) PAS CVM n° 

19957.010686/2017-22, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 07.07.2020.  


