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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/8013 

Reg. Col. nº 0078/2016 

Acusados: Elia Ndevanjema Shikongo 

  JG Petrochem Participações Ltda. 

  John Anderson Willott 

  Márcio Rocha Mello 

  Wagner Elias Peres 

Assunto: Apurar a responsabilidade (i) de membros do conselho de 

administração, por infração ao artigo 154, caput, da Lei nº 

6.404/1976; (ii) do presidente da mesa de assembleia geral, por 

infração aos artigos 128 e 159, §1º, da mesma Lei; e (iii) de 

acionista, por infração ao artigo 12, caput, II, e §5º da Instrução 

CVM nº 358/2002, bem como ao artigo 115, combinado com o 

artigo 159, §1º, ambos da Lei nº 6.404/1976.  

Diretor Relator: Gustavo Gonzalez 

 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO 

 

1. Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor Relator quanto à condenação 

dos membros do conselho de administração da HRT Participações em Petróleo S.A. 

(“HRT” ou “Companhia”) que deliberaram (i) a suspensão dos mandatos de dois 

conselheiros de administração (F.M. e O.P.); (ii) e o reconhecimento da nulidade da 

eleição de dois conselheiros fiscais (E.K. e M.P.), decisão tomada na RCA realizada em 

20/12/2013. Também acompanho as conclusões do Diretor Gustavo Gonzalez quanto à 

condenação da JG Petrochem Participações Ltda. (“JG”) por violação ao artigo 12, 

caput, II, e §5º da Instrução CVM nº 358/2002. 

 

2. Com a devida vênia, peço licença, no entanto, para divergir do Diretor Relator 

quanto à acusação de exercício abusivo de direito de voto imputada à JG em razão do 

voto por ela proferido na AGE de 19/03/2014, referente à propositura de ação de 

responsabilidade civil contra os dois conselheiros fiscais da HRT.  

 

3. Inicialmente, ressalto que estou integralmente de acordo com a conclusão do 

Diretor Relator de que inexistiria conexão entre a propositura de ação de 



 
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 RJ2014/8013 – Manifestação de Voto – Página 2 de 8 

responsabilidade contra E.K. e M.P. e os itens da ordem do dia da AGE de 19/03/2014, 

notadamente a eleição de membros para o conselho fiscal
1
.  

 

4. Não tenho dúvida de que, ao propor a deliberação de tal matéria em assembleia 

geral, a JG violou o disposto no art. 159, §1º, da Lei nº 6.404/76, segundo o qual, em 

sede de AGE, a deliberação de propositura da ação de responsabilidade contra 

determinados administradores pressupõe que a matéria conste expressamente da ordem 

do dia ou seja consequência direta de assunto nela incluído.  

 

5. Ocorre que a Acusação vai além e sustenta que a não inclusão de tal matéria na 

ordem do dia faria parte de estratégia da JG para, em conluio com alguns membros do 

conselho de administração, atingir objetivo escuso por meio de conduta abusiva, uma 

vez que o voto proferido a favor da propositura da ação de responsabilidade teria por 

único objetivo afastar determinados conselheiros fiscais da HRT.   

 

6. Desta forma, tendo em vista que a questão jurídica é incontroversa (abusividade 

do voto proferido com objetivo enviesado de afastar conselheiro), remanesce apenas a 

discussão fática sobre se estão presentes, no caso, evidências consistentes de que o 

objetivo da JG seria, por meio da propositura da ação de responsabilidade, afastar 

determinados conselheiros. 

     

7. A Acusação e o Diretor Gustavo Gonzalez entenderam que haveria, nos autos, 

elementos suficientes para levar à conclusão de que a administração e a JG atuaram em 

conluio para afastar dois conselheiros fiscais da HRT, o que evidenciaria a abusividade 

do voto proferido no sentido da autorização da propositura da ação de responsabilidade.   

 

8. Sobre as circunstâncias que poderiam indicar essa conclusão, cabe ressaltar que 

constam dos autos provas de que havia efetivamente algum grau de interação entre a JG 

e a “administração original” da HRT, tanto que foram incluídos na chapa da 

administração para eleição do conselho de administração nomes indicados pela JG. 

Além disso, foi citada pela acusação reportagem jornalística de 27/02/2013 que 

indicaria a informação de que, à época, “Marcio Mello (...) [teria] se reunido com 

Tanure para levá-lo para o seu lado no front” (publ. Veja – fls. 2604).  

 

                                                 
1
 Sobre o tema, assim me manifestei em 21/06/2016, no julgamento do Processo Administrativo CVM nº 

19957.004743/2016-53 (Caso Saraiva): “12. Por fim, refuto o argumento de parte da doutrina
1
 de que a 

forma de afastar os conselheiros eleitos em votação em separado seria através de autorização para 

propositura de ação de responsabilidade (art. 159 da Lei 6.404/76), uma vez que essa hipótese não se 

confunde com a destituição de conselheiro
2 
[nota de rodapé citando a doutrina de Nelson Eizirik](...)”. 
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9. Concordo que esses são indícios que poderiam ser utilizados para indicar 

eventual atuação orquestrada entre a JG e a administração da HRT, embora tenha que 

ressalvar serem eles indícios frágeis, uma vez que nada impediria que um acionista 

relevante da companhia tivesse algum grau de interação com a “administração” sem que 

houvesse grande alinhamento de condutas e muito menos que a acionista iria deliberar 

em assembleia com o propósito oculto de afastar conselheiros fiscais com os quais a 

administração possuía uma relação conflituosa.  

 

10. Ademais, como ficou demonstrado no voto do Diretor Relator, a administração 

da HRT atuou intensa e dolosamente no sentido de imputar suposta conduta irregular 

aos conselheiros fiscais (E.K. e M.P.)
2
, que, conforme propagado na ocasião, inclusive 

com o auxílio de pareceres jurídicos, teriam sonegado informações ao assinar o termo 

de posse, omitindo-se no dever de informar que também ocupariam cargos na 

administração de sociedades concorrentes.   

 

11. Assim, não seria impossível que a administração, de má-fé, tenha apresentado 

elementos e informações distorcidas
3
 para convencer os acionistas, de boa-fé, a votar 

pela propositura de ação de responsabilidade contra os conselheiros fiscais
4
. Aliás, a 

                                                 
2
 Também houve campanha contra os conselheiros de administração conforme relato descrito na nota de 

rodapé seguinte. 

 
3
 Analisando a própria defesa de Márcio Mello (fls. 4368-4380), verifica-se que o acusado constrói linha 

de argumentação segundo a qual o insucesso de determinados projeto da companhia à época (Campo de 

Polvo, Namíbia e monetização do gás da Bacia de Solimões) decorreria da “paralisia” do conselho de 

administração, que passou a desviar grande parte do seu tempo para discussões sobre o Severance 

Package. Tal paralisia seria parte de estratégia orquestrada pela D.C.M. LLC, acionista relevante da HRT, 

através de F.M. e dos conselheiros fiscais que teriam sido indicados por este conselheiro, com o objetivo 

de desestruturar a Companhia, inclusive por meio do vazamento de informações negativas na mídia, e, 

por conseguinte, reduzir o seu preço de mercado, facilitando a aquisição de maior participação por parte 

deste acionista. Nesse sentido, afirma, inclusive, que teria sido solicitado por F.M. a submissão à 

assembleia geral de proposta de exclusão da clausula estatutária que exigia a realização de OPA pelo 

acionista que adquirisse participação maior que 20%. Conforme sinalizado no voto do Diretor Relator, 

não há, no entanto, elementos que permitam concluir ou, ao menos, suspeitar que, ao longo dos meses em 

que atuaram na administração da HRT, os conselheiros afastados estivessem buscando prejudicar a 

companhia para beneficiar possíveis concorrentes ou no interesse de determinado acionista. 

 
4
 Ressalvo, contudo, ser possível que a JG tenha de fato aprovado a ação de responsabilidade com o 

objetivo tão somente de afastar determinados administradores que faziam oposição à administração, o que 

efetivamente configuraria abuso do direito de voto. No entanto, para haver sanção administrativa, afigura-

se imprescindível a demonstração de indícios fortes e convergentes quando à intenção dolosa da JG ao 

proferir o voto, o que entendo não terem sido demonstrados pela Acusação. 
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circunstancia de outros acionistas
5
, além da JG, terem votado pela propositura da ação 

de responsabilidade corrobora essa possibilidade.  

 

12. Ressalte-se que pelo menos dois
6
 dos três pareceres obtidos pela companhia 

convergiam
7
 quanto à violação ao §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 por parte dos 

conselheiros fiscais, em virtude da ausência de prestação de informação sobre os cargos 

de ocupavam em outras companhias potencialmente concorrentes. Cumpre transcrever, 

por esclarecedor, alguns trechos de dois desses pareceres, que foram elaborados por 

conhecidos advogados com notório conhecimento em direito societário e mercado de 

capitais:  

PARECER 1 

“30. The breach of disclosure obligations is indeed 

undisputable regarding the members of the Company's Fiscal 

Council, Messrs, Edmundo Falcão Koblitz and Marcello Joaquim 

Pacheco. Both failed to inform the shareholders their 

positions in companies that, at the very least, could be 

considered HRT's competitors. 

31. Even if one admits that it might be arguable whether 

such companies are direct competitors of HRT or whether they 

can be only 'considered as competitors', this does not 

affect the conclusion above”. 

 “35. Thus, it seems to us that the only suitable 

conclusions that the election of Messrs. Edmundo Falcão 

Koblitz and Marcello Joaquim Pacheco – who did not report to 

the Shareholders' Meeting that they held positions in 

companies that could be considered competitors of HRT – is 

illegal and in our opinion is null and void”. 

 

 

PARECER 2 

“(…) it is possible to conclude that, at the time of their 

election, Mr. Marcelo Pacheco and Mr. Eduardo Koblitz held 

positions in companies that compete with HRT. (…) Thus, Mr. 

Marcello Pacheco and Mr. Eduardo Koblitz should have 

informed HRT's shareholders' meeting the exercise of 

functions in a competing company when they were elected”. 

 

“(…) their statement in the Terms of Investiture, according 

to which they do “not occupy a position in a company that 

                                                 
5
 Conforme informado na ata da AGE de 19.03.2014, estavam presentes no conclave acionistas titulares 

de 38,07% do capital social da HRT, sendo que a propositura da ação de responsabilidade foi aprovada 

por maioria de votos e a JG detinha aproximadamente metade do capital presente (fls. 2506-2513).  

 
6
 O terceiro parecer, emitido pelo escritório CM, não possui tanta relevância, pois apresenta incisiva 

ressalva inicial de que não estaria analisando a questão da concorrência entre HRT e as outras 

companhias. 

 
7
 Acrescente-se que maioria dos pareceres era também no sentido de que o Conselho de Administração 

não possuiria competência para destituir ou suspender os conselheiros fiscais. Esse afastamento 

manifestamente ilegal justificou, inclusive, o deferimento de decisão judicial para que os conselheiros 

afastados voltassem à atividade.   
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can be considered a competitor of the Company”, is not 

accurate”. 

 

13. Diante dos termos dos pareceres elaborados pelos especialistas, bem como das 

informações prestadas pela administração da HRT, não considero adequado o 

entendimento de que, naquele contexto, o voto do acionista possa ser considerado 

manifestamente despropositado ou frívolo
8
.  

 

14. Deste modo, ainda que se tenha concluído, ao final do presente processo 

sancionador, não haver efetiva concorrência entre a HRT e as companhias em que os 

conselheiros fiscais afastados detinham cargos, entendo que, à época da AGE, a posição 

sustentada pela JG não poderia ser considerada frívola ou sem qualquer fundamento, em 

especial porque, até mesmo em virtude da má-fé da administração, foi apresentado aos 

acionistas um “quadro” que justificaria o voto nesse sentido. 

 

15. É relativamente fácil, agora, após o calor do momento e com ampla análise das 

provas e dos fatos pretéritos, concluir que não havia efetiva concorrência entre a HRT e 

as outras companhias nas quais os conselheiros fiscais detinham cargos. No entanto, na 

dinâmica dos acontecimentos (durante a assembleia), essa análise se apresenta muito 

mais delicada e difícil, conforme reconhecido em precedentes do Colegiado
9
.  

 

16. Além disso, diferentemente dos administradores, o acionista (especialmente o 

não controlador) não está submetido ao dever de diligencia, de modo que não seria 

exigível que ele desconfiasse das informações apresentadas pela administração e 

buscasse novas informações sobre os fatos pertinentes. Desta forma, a JG só poderia ser 

punida caso agisse de forma dolosa contra os interesses da companhia ou dos demais 

                                                 
8
 Note-se que, para os conselheiros fiscais, o art. 35, §6º do estatuto social da HRT continha vedação 

absoluta à eleição de conselheiros que “mative[ssem] vínculo com sociedade que possa ser considerada 

concorrente da Companhia”, o que também pode ter influenciado a decisão dos acionistas. 
9
 Nesse sentido, vale mencionar o voto proferido pela Dir. Ana Novaes no âmbito do PAS CVM nº 

RJ2008/9574, julg. em 27.11.2012: “A atividade econômica seria seriamente prejudicada se o sistema 

judiciário e o regulador passassem o tempo todo julgando as ações dos administradores ex-post. É muito 

fácil apontar que uma decisão foi errada olhando pelo retrovisor do tempo. Mas a essência do mundo 

dos negócios é tomar riscos. É aplicar o conjunto de informações e crenças que se apresentam em um 

determinado momento para decidir sobre fatos que gerarão efeitos sobre o futuro da companhia, futuro 

sobre o qual ninguém tem o controle”. Também nesse sentido Luiz Antonio de Sampaio Campos aborda 

com precisão a dificuldade de se analisar, ex post, as condições de uma decisão negocial:“Há diversas 

razões para que o Poder Judiciário – ou mesmo os juízes administrativos – não interfiram no mérito das 

decisões tomadas pelos administradores, especialmente quando esse juízo se dá ex post. Destaca-se a 

dificuldade em se reproduzir o contexto em que a decisão foi tomada, notadamente as pressões presentes 

à época, o tempo e as informações disponíveis no momento da tomada da decisão, além da própria visão 

peculiar do administrador a respeito do negócio, da prioridade e relevância da decisão e do impacto nos 

negócios sociais” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In. LAMY 

FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p.1104-1105). 
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acionistas, como exige o ilícito de abuso de voto (art. 115 da LSA). Nesse sentido, 

cumpre trazer as pertinentes observações de Paulo César Simões sobre o tema:  

 
“Já para estabelecer se o voto é ou não abusivo, há 

que examinar o conteúdo do mesmo, em face da 

proposta, para que se defina a presença do elemento 

intencional, isto é, o fim de causar dano à companhia 

ou a outros acionistas ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e a presença do 

elemento objetivo, consistente na potencialidade de 

resultar do voto prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas”.(Governança corporativa e o 

exercício de voto nas S.A.; 2003; g.n) 

 

17. O voto do Diretor Relator considera ainda, como evidência da conduta abusiva 

da acionista acusada, a não inclusão da matéria em tela (propositura de ação) na pauta 

da assembleia, o que poderia ser facilmente promovido pela JG, considerando seu 

percentual de participação e a relação que mantinha com a administração da HRT.  

 

18. Discordo dessa premissa, uma vez que, se assim tivesse procedido (incluindo o 

tema em pauta), a decisão assemblear não teria o vício formal que se apontou, de forma 

que a JG estaria mais embasada em sua suposta estratégia irregular de afastar 

determinados administradores. Assim, a suposição de que a não inclusão da matéria foi 

uma estratégia da JG é tão crível quanto a suposição inversa, de que a acionista apenas 

decidiu discutir a matéria no momento da realização da AGE.    

 

19. Ademais, a JG não está sendo condenada em virtude de não ter tentado incluir a 

matéria na pauta, mas sim por ter supostamente votado contra os interesses da 

companhia, autorizando a propositura da ação não com o objetivo próprio de apurar 

responsabilidade, mas sim com o propósito irregular de afastar administradores de suas 

atividades. Assim, mesmo que a matéria estivesse na ordem do dia, o voto da JG, s.m.j., 

ainda assim seria considerado abusivo pela lógica acusatória.      

 

20. Além disso, a questão de a matéria decorrer ou não de algum item da pauta 

possui conteúdo técnico-jurídico, em relação ao qual não se pode exigir conhecimento 

dos acionistas, sob pena de o exercício do voto tornar-se uma atividade de risco (matéria 

que será adiante desenvolvida).   

 

21. Nesse contexto, muito embora esteja convicto da violação ao §1º do art. 159 da 

Lei nº 6.404/76, entendo não ser possível depreender, de tal irregularidade, a existência 

de conduta deliberada da acionista no sentido de votar pela aprovação de ação de 

responsabilidade com o objetivo de afastar os conselheiros fiscais.  
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22. Esclareça-se, ainda, que não há nos autos qualquer afirmação da JG, mesmo que 

oblíqua ou implícita, no sentido de que teria a intenção de afastar os conselheiros 

fiscais. Muito pelo contrário, a JG reiteradamente insiste que pretendia apenas propor a 

ação de responsabilidade contra os conselheiros em virtude das supostas irregularidades 

por eles cometidas, sendo o afastamento do cargo uma consequência inevitável 

determinada pela lei, sobre a qual não teria qualquer ingerência.   

 

23. De todo o exposto, não consigo concluir que, ao votar pela propositura da ação, 

estaria configurado o caráter doloso que é necessário para configuração do voto abusivo 

(art. 115 da LSA), uma vez que não há indícios consistentes de que a acionista 

posicionou-se conscientemente contra o interesse da companhia, ou seja, que ela teria a 

percepção de que a propositura da ação seria visivelmente inadequada e que, portanto, a 

sua autorização em assembleia objetivaria tão somente afastar, por via transversa, 

determinados conselheiros fiscais.  

 

24. Acrescente-se, por fim, que passar a presumir, a partir de elementos 

inconclusivos e sem indícios fortes e convergentes, que o acionista teve uma intenção 

abusiva oculta ao proferir o sua voto, geraria grande insegurança nas assembleias 

societárias, uma vez que o exercício do voto passaria a ser uma atividade de risco.  

 

25. Deve-se, certamente, punir acionistas, controladores ou não, que agirem de 

forma abusiva, atuando conscientemente contra os interesses da companhia. Não se 

deve, contudo, pressupor o dolo sem que existam indícios fortes, consistentes e 

unívocos nesse sentido, sob pena de que os acionistas passem a se sentir tolhidos no 

exercício do direito de voto, o que seria de todo prejudicial ao funcionamento adequado 

e eficiente do ambiente assemblear.   

 

26. No que diz respeito à responsabilidade de John Willott por, na qualidade de 

presidente da mesa da AGE de 19/03/2014, ter submetido à votação a propositura de 

ação de responsabilidade civil contra determinados membros do conselho fiscal, em 

suposta violação ao disposto nos arts. 128 e 159, §1º, da Lei nº 6.404/76, gostaria de 

reiterar minha posição quanto à competência desta autarquia para fiscalizar e 

eventualmente punir o presidente da mesa de assembleia geral de companhia aberta. 

 

 

27. Conforme tive a oportunidade de me manifestar no julgamento do PAS CVM nº 

RJ2013/2759
10

, entendo que, dada a sua posição central em órgão essencial e superior 
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da companhia e à relevância estratégica de sua atuação na condução dos trabalhos da 

assembleia, o presidente da mesa está submetido à fiscalização da CVM, enquadrando-

se no conceito aberto de “demais participantes do mercado” previsto no art. 9º, inciso V, 

da Lei nº 6.385/76 e, por conseguinte, integrante do rol não exaustivo de “regulados” 

desta autarquia.  

 

28. Ainda assim, a análise da conduta do presidente da mesa deve ser feita com 

parcimônia e cautela, uma vez que, na condução dos trabalhos da assembleia (art. 128 

da Lei 6.404/76), ele desempenha apenas funções procedimentais e de observância de 

rito. Além disso, como regra geral, não deve o Presidente impedir o voto ou a presença 

de acionistas. Pode-se dizer que o presidente deve ter uma deferência ao exercício do 

direito de voto
11

, só podendo deixar de computá-lo ou obstar seu exercício quando 

houver situação de manifesta irregularidade.  

 

29. Nesse contexto, não obstante entenda ter havido violação ao §1º do art. 159, da 

Lei nº 6.404/76, em virtude da ausência de conexão entre a deliberação pela propositura 

da ação de responsabilidade civil e as demais matérias incluídas na ordem do dia, 

parece-me que a irregularidade não era de natureza tão evidente a ponto de impor que o 

Presidente da AGE obstasse a submissão de tal matéria à deliberação nem, tampouco, 

impedisse o voto dos acionistas, ainda mais quando, pelo que se pode extrair da ata, não 

houve, aparentemente, qualquer protesto por parte dos acionistas presentes.  

 

30. Do exposto, acompanho as conclusões do voto do Diretor Gustavo Gonzalez, 

exceto em relação à acusação da JG por violação ao art. 115 c/c art. 159, §1º, ambos da 

Lei nº 6.404/76, em relação à qual voto pela absolvição da acusada.  

 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018. 

 

 

Gustavo Borba 

Diretor  
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 Na impediria, ademais, que o presidente da assembleia consultasse os acionistas presentes sobre uma 

questão. Não estará, contudo, em todos os casos, submetido à opinião da maioria dos acionistas presentes, 

até mesmo porque a questão pode envolver interesse do acionista majoritário, de forma a posição da 

assembleia, nesse caso, pouco contribuiria para o equacionamento da questão.   


