PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 27/2005
RELATÓRIO
1 . Trata-se de nova proposta de Termo de Compromisso apresentada por Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, e seus sócios
Wanderley Olivetti e Michael John Morrel , após a negociação pelo Comitê de Termo de Compromisso, conforme decisão proferida pelo Colegiado em
19.08.08 (Ata à fl. 5910).
2. Cuida-se de Inquérito Administrativo (Relatório da Comissão às fls. 3948/4020), que apurou irregularidades no processo de reestruturação da Parmalat
Brasil S.A. Indústria de Alimentos, que teve início no exercício de 2000, estendendo-se até 2003, e culminou com o pedido de concordata da companhia.
Após a apuração dos fatos, a Comissão de Inquérito concluiu, nos parágrafos 98 a 110 de seu Relatório, que foi adotada uma estratégia contábil visando
melhorar, para o público, a avaliação sobre a situação econômico-patrimonial-financeira da companhia, nas margens bruta e líquida, como também no
resultado final e patrimônio líquido, com reflexos positivos nos índices financeiros, dentre eles os de liquidez e solvência, o que foi obtido através da
"assunção", pelo acionista controlador, de parte de custos e despesas decorrentes da reestruturação operacional.
3. Diante de todo o verificado, a Comissão de Inquérito propôs, dentre outros, a responsabilização da Deloitte, na qualidade de prestadora de serviços
de auditoria independente à Parmalat Alimentos no período de 2000 a 30.09.03, "por não ter emitido adequadamente, no período em questão, os
pareceres de auditoria e os relatórios de revisão especial, com inobservância de normas emanadas do CFC e de pronunciamentos técnicos do IBRACON,
infringiu o art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, conforme abordado nos itens 109 e 110 do presente relatório."
4. Igualmente foi proposta a responsabilização dos sócios da Deloitte, Srs. Wanderley Olivetti e Michael John Morrel, responsáveis pela emissão dos
pareceres de auditoria e relatórios de revisão especial em questão(1), por infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/99.
5. Consoante faculta a Deliberação CVM nº 390/01, a Deloitte e seus sócios apresentaram proposta de Termo de Compromisso (fls. 5756/5761),
consistente na obrigação de pagar à CVM o valor total de R$ 50 mil (R$ 40 mil pela Deloitte e R$ 5 mil por cada sócio), além da promoção, às suas
expensas, de um seminário na CVM, aberto ao público, a respeito do uso de ressalva e de parágrafo de ênfase em pareceres de auditoria. Esta
proposta foi rejeitada pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 30.10.07, que acompanhou o Parecer do Comitê de Termo de
Compromisso, entendendo que a proposta apresentada não se mostrava adequada ao instituto, em face do desequilíbrio entre a natureza e
gravidade das acusações e os compromissos propostos, de sorte que, em sua avaliação, não se configuravam atendidos os critérios de
conveniência e oportunidade a que se refere o art. 8º da citada Deliberação.
6. Após cientificados da decisão do Colegiado, a Deloitte e seus sócios protocolaram expediente (fls.5881/5888), fazendo referência à aceitação de nova
proposta de Termo de Compromisso formulada pela Parmalat Alimentos (também acusada nesse processo), consistente no pagamento à CVM no valor
de R$ 70 mil.(2) Em vista disto, pleitearam dispensar-lhes tratamento igualitário, e para tanto expuseram nova proposta de Termo de Compromisso,
consistente na assunção de obrigação de pagamento à CVM do montante de R$ 90 mil, à vista, na seguinte proporção: R$ 70 mil para a Deloitte, R$ 10
mil para Wanderley Olivetti e R$ 10 mil para Michael John Morrel.
7 . O Comitê de Termo de Compromisso elaborou parecer pela rejeição dessa nova proposta (fls. 5891/5906), por entender que remanescia
desproporcional à reprovabilidade da conduta imputada à Deloitte e seus sócios, porém o Colegiado, em reunião realizada em 19.08.08, decidiu
baixar os autos ao Comitê, para que este procedesse à abertura de negociação junto aos proponentes, o que foi feito em 20.08.08, nos
seguintes termos: (comunicado às fls. 5911/5913)
"Segundo entendimento consubstanciado pelo Comitê em parecer datado de 22/07/08, a nova proposta, ainda que aperfeiçoada,
remanescia desproporcional à reprovabilidade da conduta imputada aos proponentes, não se mostrando adequada ao instituto do
Termo de Compromisso, para fins de sua aceitação, nos moldes da legislação aplicável à matéria.
Nesse tocante, destacou-se orientação do Colegiado, no sentido de que as propostas de Termo de Compromisso não destinadas à
indenização de prejuízos individualizados devem contemplar obrigação suficiente para fins de desestimular a prática de condutas
semelhantes pelos próprios acusados e por terceiros em situação similar à daqueles, em atendimento à finalidade preventiva do
instituto de que se cuida. No caso em tela, busca-se notadamente orientar a conduta dos prestadores de serviços de auditoria
independente a companhias abertas, cuja atuação, resta notório, é de extrema importância para o funcionamento eficiente e regular do
MVM
Com relação ao pedido dos proponentes de dispensar-lhes tratamento igualitário ao prestado a Parmalat Brasil S.A. – Indústria de
Alimentos, no âmbito da apreciação da nova proposta de Termo de Compromisso desta, o Comitê esclareceu em seu parecer que, ao
analisar a conveniência e oportunidade na celebração do ajuste de que trata a Lei nº 6.385/76, há que levar em consideração a
individualização das acusações e da conduta dos proponentes, de forma a permitir, entre outros, uma avaliação acerca da
proporcionalidade entre os compromissos propostos e a reprovabilidade de sua conduta. No presente caso, o Comitê entendeu que,
s.m.j., não há como igualar a conduta imputada ao auditor independente e seus sócios àquela atribuída à companhia, para fins da
aceitação da proposta de celebração de Termo de Compromisso, como requerem os proponentes.
A esse respeito, cumpre frisar que este não é o momento próprio à análise de argumentos de defesa, à medida que o seu eventual
acolhimento somente pode ser objeto de julgamento final pelo Colegiado desta Autarquia, sob pena de caracterizar uma extrapolação
dos estritos limites da competência deste Comitê, convolando-se o instituto em verdadeiro julgamento antecipado.
Face às características que ora se apresentam, e considerando a citada orientação do Colegiado, o Comitê entende que a proposta deve
ser aprimorada, de sorte a contemplar obrigação pecuniária no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na proporção de R$
300 mil para a Deloitte e R$ 100 mil para cada pessoa física, observando-se ainda que o prazo praticado em compromissos dessa
natureza é de 10 (dez) dias, contados da publicação do Termo de Compromisso no Diário Oficial da União.
Isto posto, o Comitê assinala o prazo de 10 (dez) dias úteis para que os proponentes apresentem suas considerações e, conforme o
caso, aditem a proposta apresentada, ocasião em que será encerrada a fase de negociação de que trata o §4º do art. 8º da Deliberação
CVM nº 390/01, com o conseqüente encaminhamento de parecer ao Colegiado."
8. Em 03.09.08, o Comitê se reuniu com procuradores dos proponentes, conforme solicitação destes (Ata às fls. 5914/5916), visando discutir os termos da
contraproposta efetuada pelo Comitê em 20.08.08. Na ocasião, foi proposto pagamento à CVM da quantia de R$300 mil, aumento considerado pelos
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proponentes como significativo em relação à proposta original. Após algumas ponderações por ambas as partes, o Comitê vislumbrou a possibilidade de
repensar sua proposta, sinalizando o valor intermediário de R$400 mil, e concedendo novo prazo aos proponentes para, querendo, aditarem sua proposta.
9. Em 13.10.08, os proponentes protocolaram expediente (fls. 5917/5924) no qual apresentam a proposta de pagar à CVM o valor de trezentos mil reais
(R$300.00,00), sendo duzentos mil reais (R$200.000,00) atribuídos à Deloitte e cinqüenta mil reais (R$50.000,00) a cada um dos outros proponentes,
assim como entregar e disponibilizar à CVM para incorporação a seu patrimônio cinqüenta (50) computadores , os quais poderão ser
apresentados sob uma das seguintes composições: (a) cinqüenta (50) Desktop Lenovo (ex-IBM); Modelo M57p Core 2 Duo / Memória 2GB / HD: 160 GB
/ DVDRW / Vista; Teclado USB; Mouse USB óptico; Monitor LCD 15" ou (b) cinqüenta (50) Notebooks Lenovo; Modelo T61 Core 2 Duo / Memória:
2GB/HD: 100 GB/ DVDRW/ Vista; Tela 14".
10. Alternativamente, os proponentes se comprometem a pagar à CVM o valor de R$400.00,00 (quatrocentos mil reais) , sendo R$300.000,00
(quatrocentos mil reais) atribuídos à Deloitte e R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) a cada um dos outros proponentes.
FUNDAMENTOS
11. O parágrafo 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, estabelece que a CVM poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em
qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado
ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM e a corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
12. Ao normatizar a matéria, a CVM editou a Deliberação CVM nº 390/01, alterada pela Deliberação CVM nº 486/05, que dispõe em seu art. 8º sobre a
competência deste Comitê de Termo de Compromisso para, após ouvida a Procuradoria Federal Especializada sobre a legalidade da proposta,
apresentar parecer sobre a oportunidade e conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado, propondo
ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 9º.
13. Por sua vez, o art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01, com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05, estabelece como critérios a serem
considerados quando da apreciação da proposta, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações
objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.
14. Não obstante o aperfeiçoamento da proposta pelos proponentes, o Comitê entende que esta ainda não atende à contraproposta efetuada por ocasião
da fase de negociação, por contemplar obrigação parte em pecúnia, parte em equipamentos à CVM. Precedentes em casos do gênero revelam que a
assunção de obrigação pecuniária afigura-se mais conveniente em sede de termo de compromisso.
15. Por fim, o Comitê destaca que, nos termos requeridos pelos proponentes, a "proposta alternativa" apresentada, consistente em obrigação pecuniária
no valor de R$ 400 mil, deverá ser objeto de análise pelo Colegiado, caso este decida pela rejeição de sua primeira proposta.
CONCLUSÃO
16. Em face do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso propõe ao Colegiado da CVM a rejeição da proposta de Termo de Compromisso
apresentada em conjunto por Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes e seus sócios Wanderley Olivetti e Michael John Morrel.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2008.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Superintendente Geral
Waldir de Jesus Nobre

Elizabeth Lopez Rios Machado

Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Superintendente de Relações com Empresas

Fábio Eduardo Galvão F.Costa

Ronaldo Cândido da Silva

Superintendente de Processos Sancionadores

Gerente de Normas de Auditoria

(1) Wanderley responsável pelos pareceres de auditoria dos exercícios de 2000 e 2001 e relatórios de revisão especial das ITRs de 2000, 2001 e 1ª
ITR/2002, e Michael responsável pelo parecer de auditoria do exercício de 2002 e relatórios de revisão especial das 2ª e 3ª ITRs/2002 e de todas
ITRs/2003.
(2) Especificamente quanto à Parmalat Alimentos, cumpre relembrar que, em reunião realizada em 26.02.08, o Colegiado aceitou nova proposta de Termo
de Compromisso apresentada pela companhia, ao acompanhar o parecer exarado pelo Comitê de Termo de Compromisso. Na ocasião, o Comitê
destacou o atendimento aos requisitos legais necessários à celebração do ajuste, considerando a contratação de nova auditoria independente e a
correção de todas as distorções em suas demonstrações financeiras. O Comitê também ressaltou a mudança ocorrida na administração da companhia - a
qual foi adquirida (judicialmente) em 26.05.06 pela Lácteos do Brasil S.A., gerida por profissionais do mercado de re-estruturação de empresas e
controladores da sociedade de gestão denominada LAEP Gestora de Recursos. O Comitê considerou que a nova proposta apresentada (obrigação
pecuniária em favor da CVM no valor de R$ 70 mil) mostrava-se conveniente e oportuna, contemplando compromisso significativamente superior àquele
originalmente proposto (obrigação pecuniária em favor do Programa Fome Zero do Governo Federal no valor de R$ 20 mil), e afigurando-se suficiente
para fins de inibir a prática de irregularidades dessa natureza, norteando a conduta dos participantes do mercado de valores mobiliários, especialmente as
companhias abertas.

2/2

