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Vistos etc.

1. Relatório

O Ministério Público Federal, presentado pelos doutos
Procuradores da República, Dr. Rodrigo Ramos Poerson, Dr. Orlando
Monteiro E. da Cunha, Dr. José Maria Panoeiro e Dra. Carmen Santan,
ajuizou a presente demanda criminal em face de Eike Fuhrken Batista,
objetivando sua condenação nas penas do artigo 27-C e 27-D da Lei nº
6.385/76, acusando-o, em resumo, na condição de acionista controlador da
sociedade OGX Petróleo e Gás Participações S/A, de ter manipulado o



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=511612908186… 2/84

mercado de valores mobiliários por meio de manobras fraudulentas,
envolvendo a celebração de contrato com cláusula "put”, por meio do qual
se comprometeu a aportar recursos próprios de até 1 bilhão de dólares
americanos na Companhia; que, intencionalmente, divulgou esse acordo ao
mercado de investidores, porém,  de forma incompleta, assim é que, no
Fato Relevante de 24/10/2012, e tendo o acusado conhecimento antecipado
da inexigibilidade da avença, induzindo os investidores em erro quanto à
precificação dos ativos vinculados à Companhia, obtendo vantagem ilícita
para si e causando dano difuso ao público investidor; outrossim, de ter
alienado ações de sua propriedade, de emissão da Companhia OGX, nos
períodos de 24/05/2013 a 10/06/2013 e de 28/08/2013 a 03/09/2013, e de
emissão da sociedade OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A, no período de
27/08/2013 a 02/09/2013, de posse de informações privilegiadas, ainda não
divulgadas ao mercado, consoante fatos e fundamentos jurídicos
expendidos na denúncia e respectivo aditamento (eventos 524 e 552).

A denúncia foi recebida em 15/09/2014, pelo MM. Juiz
Federal, Dr. Flávio Roberto de Souza (evento 525), e veio instruída com
documentos  coligidos nos autos do inquérito policial 0025/2014-11,
apensos 1 a 14, e Notícia de Fato nº 1.30.001.003320/2014-21 e
1.30.001.004157/2015-02, encartadas nos autos do apenso criminal
eletrônico 0501583-27.2019.4.02.5101 (sistema apolo).

Decisão para redistribuição deste  processo ao MM Juízo da
10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para trâmite em conjunto com
a medida cautelar n° 0501501-35.2015.4.02.5101 (evento 541, fls.101).

O egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu
pelo retorno do processo que fora remetido a 10a Vara Federal Criminal
para a 3a Vara Federal Criminal (evento 541, fls.106).

A colenda 2ª Turma Especializada do egrégio Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, ao decidir a Exceção de Suspeição Criminal
nº 0042659-64.20104.4.02.5101, julgou procedente a suspeição e
declarou a nulidade de todos os atos e decisões prolatadas a partir de
18/11/2014, à época, pelo MM Juiz Federal Titular, Dr. Flávio Roberto de
Souza, passando o processo e julgamento ao MM. Juiz Federal, Dr. Vitor
Barbosa Valpuesta (eventos 545 a 548).

Deferimento dos pedidos e habilitação dos Assistentes de
Acusação: ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES MINORITÁRIOS –
ADMIN, pelos doutos Advogados: Dra. Fernanda de Assis Balaguer
OAB/RJ 121.178; Dr. Marcio de Melo Lobo OAB/RJ  084.757; Dr.
Eduardo Boareto Barros OAB/RJ 211.272 e Dra. Gisele Castro de Abreu
OAB/RJ 218.398, e  ITAVA INC. Dr. João Carlos Castellar OAB/RJ 39.805
e Dr. Lucas Pedrosa Castelar Pinto OAB/RJ 181.958 (evento 550).
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O aditamento objetivo à denúncia (evento 552) do
Ministério Público Federal foi recebido em 25 de janeiro de 2016 (evento
554).

Citação do acusado (evento 555, fls. 27/28).

Resposta escrita a acusação pelos doutos Advogados
constituídos (evento 556, fls.3/61), apresentada após o aditamento objetivo
à denúncia, instruída com documentos (evento 556, fls.62/95, e eventos
557/561), aduzindo, preliminarmente, incompetência absoluta da Justiça
Federal, incompetência em razão da matéria, inépcia da denúncia, falta de
justa causa, ofensa à regra  mutatio libelli, julgamento extra petita, e ao
final  requereu a absolvição sumária do acusado Eike Fuhrken Batista por
evidente atipicidade do fato imputado, eis que comprovada a ausência de
manipulação do mercado, bem como a inexistência de insider tranding. A
defesa arrolou testemunhas e requereu a realização de exame pericial
contábil, econômica e financeira.

O Ministério Público Federal (evento 562, fls.5/30),
manifestou-se pelo indeferimento das preliminares e prosseguimento da
marcha do processo.

Manifestação da Assistente de Acusação ITAVA INC. (evento
563, fls.70/91), pelo douto Advogado Dr. João Carlos Castellar OAB/RJ
39.805, que corrobora a peça acusatória e apresenta fundamentos fático-
jurídicos para requerer a rejeição do pedido da defesa do acusado e o
prosseguimento da marcha do processo.

Decisão (evento 564) rejeitou as preliminares suscitadas,
deferiu a produção de prova oral e oitiva das testemunhas arroladas,
indeferiu a produção de prova pericial e indeferiu a absolvição sumária do
acusado.

Ata de audiência (evento 570) realizada em 17/10/2017, com
a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação: Roberto Bernardes
Monteiro, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, José Roberto Penna Chaves
Faveret Cavalcanti, Reinaldo José Belotti Vargas, Paulo de Tarso Martins
Guimarães e Rodolfo Riechert, com gravação em mídia audiovisual. Na
oportunidade, o Juízo homologou a desistência da testemunha de acusação,
Fernando Monteiro da Silva Gonçalves.

Ata de audiência (evento 572), em continuação, realizada em
30/10/2017, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: Ernesto
Moreira Guedes Filho e Raul Jorge Henriques Silva, por meio de
videoconferência realizada a Seção Judiciária de São Paulo, gravadas em
mídia audiovisual. Na oportunidade, o Juízo aplicou multa no valor de 10
salários-mínimos a testemunha faltante, João Borges Ferreira Neto
(comprovante de pagamento, evento 576, fls.21/22).
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Atas de audiências (eventos 577 e 580), respectivamente, em
23/03/2018 e 26/06/2019, não realizadas em razão de falha intermitente no
sistema de videoconferência desta Seção Judiciária com a Seção Judiciária
de São Paulo; com redesignação, pelo Juízo, de nova data para oitiva da
testemunha arrolada pela defesa e o interrogatório do acusado.

Decisão (evento 581, fls.27), deferiu pedido da testemunha
João Borges Ferreira Neto, sem oposição das partes, retirou o feito da pauta
do dia 10/10/2018, e redesignou a audiência de instrução e julgamento para
o dia 26/02/2019.

Ata de audiência, (evento 582), em continuação, realizada
em 26/02/2019, com a oitiva da testemunha de defesa, João Borges Ferreira
Neto, por meio de videoconferência com a Seção Judiciária de São Paulo, e
o interrogatório presencial do acusado, com gravação em mídia
audiovisual; sem diligências pendentes de cumprimento, foi encerrada a
fase de instrução e deferido às partes prazo para apresentação de memoriais
escritos.

Alegações finais do Ministério Público Federal, pela douta
Procuradora da República, Dra. Carmen Santana (evento 585),
inicialmente, fez breve histórico das imputações retratadas nas ações penais
n° 0042651-87.2014.4.025101 e 0042650-05.2014.4.025101, bem como da
constituição das companhias OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A e OGX
PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A e do comportamento de seu
Controlador frente ao mercado de capitais, requereu, em síntese, a
procedência da pretensão condenatória em face do acusado Eike Fuhrken
Batista pela prática dos crimes artigos 27-C e 27-D, ambos da Lei
6.385/76; sustentou, em resumo, que os fatos narrados na denúncia e
respectivo aditamento foram devidamente comprovados pelo conjunto
probatório coligido aos autos; que o acusado – a respeito do crime do art.
27-C da Lei 6.385/76 “manipulação de mercado”- utilizou-se de quatro
manobras fraudulentas para alterar artificialmente o mercado de capitais,
obtendo vantagem indevida com venda de ações em período em que o
mercado se encontrava com expectativas baseadas em informações
enganosas e distorcidas; a primeira, consistente na divulgação de fato
relevante com omissão intencional de que o exercício da PUT dependia da
manutenção do plano de negócios vigente na data da assinatura do contrato
em 24.10.2012; a segunda, declaração no fato relevante de divulgação da
PUT, que a concessão da opção de compra, foi uma demonstração de
confiança nos ativos da companhia e nas novas oportunidades que o setor
de óleo e gás oferecia à OGX, tendo prévia ciência do contexto
desfavorável de produção dos campos Tubarão Tigre, Tubarão Gato e
Tubarão Areia; a terceira, divulgação de mensagens otimistas, no dia
29/05/2013, a seus seguidores, em sua conta na rede social Twitter, de
posse de informações significativamente negativas ainda não divulgadas ao
mercado, enquanto alienava ações de emissão da OGX; a quarta,
divulgação de aditamento do fato relevante de 01.07.2013 sobre a
suspensão do desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão
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Gato e Tubarão Areia, no dia 03.07.2013, com a informação de que “na
medida em que seja necessário caixa adicional, a companhia poderá ainda
exercer a opção outorgada pelo seu acionista controlador, conforme fato
relevante em 24.10.12”, omitindo, novamente, a possibilidade de
descumprimento da PUT. Quanto ao  crime “insider trading” – do artigo 
27-D da Lei nº 6.385/76 –,  a acusação, aduz, em síntese, que o fato de o
acusado alegar que as ações que foram alienadas, entre 24/05/13 a
10/06/13, encontrarem-se comprometidas por dívidas contraídas
previamente junto à Mubadala Development Company (MDC), fundo
soberano de Abu Dhabi/EAU, não tem o condão de afastar a tipicidade da
conduta, eis que realizada com uso de informações relevante, ainda não
divulgadas ao mercado, e que, em caso semelhante, o colegiado da CVM,
nos autos do processo administrativo sancionador n° RJ2013/13172
condenou o acusado pela prática de infração administrativa de insider
trading; ademais, sustentou que o acusado tinha ciência que não podia
realizar as alienações que foram efetivadas entre 28/08/13 a 03/09/13, pois
tinha pleno conhecimento de que a companhia se encontrava em período de
blackout, o que foi fielmente respeitado pelos demais insiders primários;
afirmou, ainda, que o acusado tentou se eximir da responsabilidade pela
prática do insider trading solicitando ao Diretor de Relações que fizesse
declaração falsa.

Juntada de cópia da decisão proferida pelo illustre Colegiado
da Comissão de Valores Mobiliários CVM nos autos do Processo
Administrativo Sancionador PAS-CVM N° RJ-2014-578, pelo Ministério
Público Federal (evento 591, fls.11/83).

Alegações finais da Assistente de Acusação,
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES MINORITÁRIOS – ADMIN
(evento 592), pelo douto Advogado, Dr. Renato Dilly Campos –
OAB/MG 166.263, requerendo a procedência da acusação e condenação
do acusado Eike Fuhrken Batista nas penas dos artigos 27-C e 27-D, ambos
da Lei nº 6.385/76, e ainda aplicação de multa no máximo permitido na lei;
afirma que o acusado sabia da inviabilidade de sua operação e que o
contrato celebrado manteria o valor das ações em nível elevado, enquanto
os investidores não soubesse da possibilidade de desistência; aduz que o
argumento do acusado no sentido de sua crença na operação, de modo que
teria investido valores para comprar ações da Companhia OGX, em nada
ajuda a Defesa, posto que a operação, na verdade, trata-se de uma compra e
venda a si próprio, realizada no mesmo dia, conforme “formulário
consolidado” fornecido pela CVM, juntado aos autos, segundo o qual, no
dia 26/03/2013, o acusado comprou 6.920.000 ações ao preço de R$2,27
cada, totalizando R$15.708.400,00, seguindo-se no mesmo dia a venda
exatamente 6.920.000 ações ao preço unitário de R$2,27, totalizando
R$15.708.400,00; sustenta, ainda, que a decisão de vender ações, ao invés
de recompor as garantias mínimas junto a credores, foi uma decisão
discricionária do acusado, conforme teria explicitado o colegiado da CVM
no julgamento dos autos do Processo Administrativo Sancionador PAS-
CVM N° RJ-2014-578; sendo certo que as operações de vendas de ações de
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emissão da OGX realizada pelo acusado tiveram por finalidade aproveitar-
se da assimetria informacional decorrente de sua ciência antecipada sobre a
inviabilidade da exploração de óleo e gás dos campos, não restando
dúvidas acerca do dolo do acusado.

Alegações finais da Assistente de Acusação, ITAVA INC.
(evento 593), instruídas com os documentos (eventos 594/595), pelo douto
Advogado Dr. João Carlos Castellar – OAB/RJ 30.805, pugnou a
procedência da acusação e condenação do acusado nas penas dos artigos
27-C e 27-D, ambos da Lei nº 6.385/76, bem como seja fixado na sentença
valor mínimo a reparação dos danos causados pela infração, considerando
os prejuízos sofridos pela ofendida, no importe de R$24.078.975,99 (vinte
e quatro milhões, setenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e
noventa e nove centavos), requereu, ainda, em complementação, que
aludido valor seja segregado dentre os valores à disposição do Juízo para
eventual e futura destinação à ofendida, em caso de condenação definitiva. 
que o contrato PUT, anunciado um mês depois do resultado do Grupo de
Trabalho da OGX, o qual atestou a inviabilidade econômica para os
campos, representa evidente manipulação de mercado, manobra utilizada
pelo acusado para estruturar e realizar várias operações de modo a tirar o
máximo de benefícios em seu proveito próprio e prejuízo alheio, antes de
pedir a recuperação judicial da OGX; aduz que, apesar de pressionado
pelos investidores e demais setores do mercado, o acusado conseguiu
esconder o contrato de PUT firmado com a OGX por onze meses, até que,
por determinação da CVM – em 10/09/2013, o mercado tomou
conhecimento pleno dos termos do contrato e da cláusula maliciosa de
desoneração; pontuou, ainda, que o contrato PUT não foi negociado ou
solicitado pela OGX, e sim imposto pelo próprio acusado, Eike F. Batista,
sendo certo que essa operação simulada influenciou os preços dos valores
mobiliários da OGX negociados no mercado, circunstância que possibilitou
que o acusado evitasse a aceleração de suas dívidas e suas renegociações,
bem como lhe gerou várias e valiosas vantagens indevidas.

A defesa do acusado, pelo douto Advogado Dr. Felipe
Fernandes Carvalho OAB/DF 44.689 (evento 625) junta aos autos cópia
de decisão do colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
referentes ao Processo Administrativo Sancionador PAS CVM
RJ2016/7197, alegando, em resumo, que em virtude de fato novo relevante
e superveniente à instrução criminal, tomou conhecimento  na data de
21.11.2019, mediante consulta ao sítio eletrônico da Comissão de Valores
Mobiliários, de que, no âmbito do indigitado procedimento, os membros do
Conselho de Administração  foi proferida decisão “ tomada de forma
informada, refletida e desinteressadas, dentro do padrão de diligência
esperado para administradores de companhias abertas” que absolveu os 
ex-Conselheiros, no acórdão alusivo ao mencionado PAS, a CVM
imiscuiu-se no próprio mérito da inexigibilidade da subscrição das ações,
consoante decisão contida no mencionado processo administrativo.
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Certidão da migrado do processo do sistema Apolo, em
26/11/2019 (evento 626); as partes foram cientificadas, sem requerimento,
foi concedido prazo de 70 (setenta) dias, em 16/12/2019,  à defesa do
acusado Eike F. Batista para apresentação dos memoriais escritos (evento
628).

O Ministério Público Federal em 17/12/2019, pelo  douto
Procurador da República, Dr. José Maria Panoeiro  (evento 634)
manifestou-se acerca da decisão do colegiado da CVM nos autos do PAS
CVM RJ2016/7197 e da da defesa (evento 625), sustentando, síntese, que o
aditamento à denúncia alterou a imputação feita originalmente ao réu e não
há conexão entre a existência dos crimes contra o mercado de capitais com
o descumprimento da Cláusula PUT; acrescentou que os fatos e a instrução
probatória realizada nos autos do PAS CVM RJ2016/7197 foram diversas
da que realizada por este Juízo Criminal nestes autos, razão pela qual
aquela decisão não tem força de vincular o deslinde do presente feito,
notadamente em razão da independência entre as instâncias cível, penal e
administrativa. Por fim, ratificou seus memoriais apresentados no evento
(585), ratificando a pretensão condentória.

A  Assistente de Acusação, ITAVA INC. (evento 593),
ratificou seus memoriais (evento 585) e requereu o  prosseguimento do
feito.

A  Assistente de Acusação, ASSOCIAÇÃO DOS
INVESTIDORES MINORITÁRIOS – ADMIN (evento 638), sustenta que
a decisão do Colegiado da CVM, nos autos do PAS CVM RJ2016/7197, 
bem como a manifestação da defesa (evento 625) não tem força de afastar a
acusação da  prática do crime do artigo 27-C da Lei n° 6.835/76, uma vez
que a decisão administrativa simplesmente  determina a validade da
cláusula PUT perante a regulação do mercado; e, ao final, ratificou seus
memoriais lançados  no evento 592.

Alegações Finais em favor do acusado Eike Fuhrken
BATISTA, pelos doutos Advogados constituídos, Dr. Rodrigo de
Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966, Dr. Raphael Marcelino de
Almeida Nunes, OAB/DF 24.658, Dr. Felipe Fernandes de Carvalho,
OAB/DF 44.869, e outros (eventos 657/658), inicialmente, sustentam a
atipicidade da conduta para o crime manipulação de mercado (artigo 27-C,
da Lei nº 6.385/76), bem como inexistência de dolo e, ainda, ausência de
provas, pugnando pela absolvição, na forma do artigo 386, III e VII, do
Código Processo Penal; em síntese, aduzem que nenhum dos atos
praticados pelo acusado teria aptidão potencial de alterar o regular
funcionamento do mercado;  o acusado em nenhum momento buscou
ocultar da OGX a existência de cláusula que lhe autorizaria o
descumprimento da avença, eis que o corpo diretivo da Companhia sempre
teve o conhecimento da integralidade das cláusulas que condicionavam o
exercício do Instrumento de Outorga, e a própria empresa nunca entendeu a
mudança em seu plano de negócios como um fator de relevo que pudesse
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levar à invalidade da cláusula "put", tanto que, após a Notificação de
Conflito apresentada pelo acusado, o Corpo Diretivo da Companhia insistiu
na defesa da imprestabilidade daquela circunstância para ensejar a
invalidade da mencionada cláusula; que jamais foi  intenção do acusado
omitir informações no Fato Relevante de 24.10.2012, senão que para o
Diretor de Relações com Investidores da OGX tais referências eram
desnecessárias — não só aquela relacionada ao plano de negócios, como
também a que versava sobre a cotação das ações da Companhia, e que,
acaso tenha decorrido alguma irregularidade desse ato, tratou-se de uma
conduta culposa do Diretor de Relações com Investidores da OGX, e não
um agir doloso do acusado; o entendimento sustentado pela acusação é
contraditório à própria natureza do contrato que deu origem à cláusula
‘put’, haja vista que o seu acionamento somente poderia ocorrer se
preenchidas determinadas condições, sendo certo que tal avença seria
diversa daquela que o acusado teria celebrado com a OSX – circunstâncias
que, inclusive, teria sido reconhecida pela CVM no âmbito do PAS SEI nº
19957.005981/2016-86.

Prossegue a douta Defesa ao afirmar que a confiança
externada pelo acusado efetivamente correspondia à sua percepção sobre os
negócios da OGX, não incidindo qualquer má-fé no sentido de dar causa a
uma manipulação de mercado;  que o acusado foi quem mais investiu na
OGX desde a sua constituição, e, tal realidade, persistiu mesmo após a
apresentação dos resultados inconclusivos do Grupo de Trabalho da OGX;
apontam que, em 26.03.2013, o acusado realizou a compra direta de mais
6.920.000 de ações da OGXP3 à cotação de R$2,27, totalizando o
montante R$15.708.400,00 (quinze milhões, setecentos e oito mil e
quatrocentos reais), e, entre novembro de 2012 e agosto de 2013, realizou
investimentos na OSX que totalizaram mais de R$1 bilhão – o que seria
ilógico supor que tamanhos aportes seriam realizados por alguém que
conhece ou tem convicção no insucesso de uma empresa; que das
manifestações realizadas pelo acusado em sua rede social do twitter, não se
verificou qualquer iniciativa do acusado no sentido de alardear as
qualidades da OGX ou publicizar conquistar ou projetos dessa empresa,
tampouco de convencer o mercado de algo em seu favor, e que o real
contexto da rede social twitter em que o acusado menciona “plano de
negócios” diz com o conteúdo de outro twitter no qual o acusado anunciou
a participação da Companhia na 11ª rodada de licitação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), em
parceria com a petrolífera multinacional Exxon Mobil, situação que não
guardaria nenhuma conexão com a viabilidade econômica dos poços já
arrematados;  tais declarações, por terem se realizado através de canais
impróprios para fins de divulgação de informações oficiais de mercado,
devem ser desconsideradas para fins de apuração do crime de manipulação
de mercado. Sustentam que o acusado não dispunha de um posicionamento
acerca da exigibilidade da cláusula ‘put’ quando o aditivo ao Fato
Relevante de 01.07.2013 foi publicado; e, ainda que o acusado tivesse sido
consultado sobre a publicação daquele aditivo e apresentado algum
posicionamento contrário a ele,  a Companhia faria a comunicação de seu
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conteúdo, na medida em que a diretoria da OGX dispunha de um
entendimento diverso ao do acusado no tocante a validade da cláusula
‘put’.

A nobre Defesa afirma, em relação ao crime de insider
trading (artigo 27-D, da Lei 6.385/76),  atipicidade da conduta, em razão
da inexistência de informação não relevante cujo sigilo deveria ser
resguardado, correlação entre a venda de ações e o fim de proteção da
norma de cuidado e inexistência de dolo, e, ainda, ausência de provas,
pugnando pela absolvição, na forma do artigo 386, III e VII, do Código
Processo Penal.

Quanto à primeira venda de ações, de 24/05/2013 a
10/06/2013, em resumo, aduz acerca do caráter inconclusivo dos resultados
apresentados à OGX, em abril de 2012, pela empresa Schlumerger e pelo
Grupo de Trabalho da OGX, assim como as divergências existentes no
âmbito da Companhia sobre a capacidade exploratória de seus campos de
petróleo, cujo posicionamento, sobre essa questão, por parte dessa empresa,
somente se tornou definitivo em 21.06.2013, por meio de estudos
conclusivos apresentados ao Conselho de Administração da empresa em
28.06.2013 e publicadas ao mercado através do Fato Relevante de
01.07.2013; por tal razão, afirmou que somente existiu informação
privilegiada, cujo sigilo deveria ser resguardado, no período compreendido
entre 21.06.2013 e 01.07.2013, no qual o acusado não fez nenhuma
alienação de ações. Afirmou que o acusado alienou as ações da OGX para
o fim de cumprir as obrigações contraídas pelo Grupo EBX junto à
Mubadala Development Company (“MDC”), e não para obter alguma
vantagem ilícita, sendo certo que os recursos obtidos com a venda daqueles
ativos foram integralmente repassados ao mencionado credor daquela
holding.

Acerca da segunda venda de ações, de 27.08.2013 a
03.09.2013, sustenta, em síntese, que os resultados da análise empreendida
pela empresa Blackstone já era aguardado pelo mercado, pois desde o
momento em que se concluiu pela incapacidade de exploração dos campos
de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia já se sabia da necessidade
de reestruturação das dívidas da companhia, e, por isso, eventuais
negociações de ações ocorridas em momento que sucedeu a publicação do
Fato Relevante de 01.07.2013 não foram feitas com o uso de informação
privilegiada. Afirmou que o simples fato de a Companhia estar em um
período de blackout não implicava em qualquer impossibilidade de suas
ações serem alienadas. Argumentou que esse processo de alienação de
ações se deu sob o único propósito de saldar dívidas previamente
contraídas pelo Grupo EBX com a General Eletric (“GE”) e o Banco
Bradesco, para as quais as ações da OGX foram dadas como garantia.

Aponta  que o acusado investiu aproximadamente R$
242.000.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões de reais) na empresa
OSX cerca de um mês antes dos episódios que deram causa à presente
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acusação; concluiu que seria teratológico supor que o acusado buscava
reduzir a sua participação societária quando o aporte por ele realizado é
superior ao próprio valor obtido com a segunda alienação de ações.
Destacou, ademais, que todos esses fatos, ora apresentados, tando no que
diz à primeira quanto à segunda alienação de ações, teriam sido
corroborados por 2 (dois) laudos contábeis elaborados pelas empresas
especializadas ICTS e Apsis Consultoria Empresarial, bem como por um
parecer econômico desenvolvido pela Consultoria Tendências, os quais
abonariam qualquer responsabilidade do acusado pela alienação de ações.

Por fim, subsidiariamente, em caso de condenação, teceu
comentários acerca da dosimetria da pena, requereu a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e,  subsidiariedade,
aplicação do artigo 77, do Código Penal, com fulcro na Súmula 337 do
STJ.

Na oportunidade a defesa juntou aos autos, documentos
citados em seus memoriais defensivos, no evento 658 (anexos, 2, 3 e 4):
cópia de decisões do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliário –
CVM, pro

feridas nos autos do Processos Administrativo Sancionador –
PAS-CVM, n° RJ-2013-5194 (doc.1), RJ2012/11002 (doc.3) e
RJ2015/10020 (doc.2).

Folha de Antecedentes Criminais do acusado juntada em
01/07/2020 (evento 660)

Processos relacionados ao presente: autos 0042540-
06.2014.4.02.5101(baixados – Sistema Apolo), contendo os autos
digitalizados da Notícia de Fato 1.30.001.005005/2014-38; autos
00426596420144025101, (baixados – Sistema Apolo), Exceção de
Suspeição; autos 05015832720194025101 (baixados – Sistema Apolo),
contendo os autos do inquérito policial 0025/2014-11, apensos 1 a 14, e
Notícias de Fato nº 1.30.001.003320/2014-21 e 1.30.001.004157/2015-02;
autos 05053443720174025101 (baixados – Sistema Apolo) Petição
Criminal; 0509434-59.2015.4.02.5101 baixados – eproc, contendo os autos
digitalizados da Notícia de Fato 1.30.001.001534/2015-43; autos
00291757920144025101 – Sistema Apolo, medida cautelar de sequestro e
arresto – vinculados aos autos das medidas cautelares n°
05015013520154025101 e 0512467-57.2015.4.02.5101, abaixo descritas.

I – Medida Cautelar 0501501-35.2015.4.02.5101 (sistema
apolo)

Trata-se de medida cautelar de sequestro e arresto requerida
pelo Ministério Público Federal em desfavor de Eike F. Batista, na qual foi
proferida decisão que deferiu a medida e determinou o sequestro, arresto e
indisponibilidade de bens, direitos e valores pertencentes a Eike F. Batista
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e, ainda, de THOR BATISTA, OLIN BATISTA, FLÁVIA SAMPAIO E
LUMA DE OLIVEIRA. Posteriormente, sobreveio decisão deste Juízo,
declarando a nulidade de todas as decisões constritivas e, ainda, a
determinando a liberação de todos os bens de LUMA DE OLIVEIRA,
THOR DE OLIVEIRA FURHKEN BATISTA, OLIN DE OLIVEIRA
FUHRKEN BATISTA e FLÁVIA SAMPAIO, e de todos os bens e ativos
de Eike F. Batista, ressalvados os bloqueios efetuados nos autos 0022054-
97.2014.4.02.5101 e 0029175-79.2014.4.02.5101. Os autos seguiram para
recurso, tendo este Juízo, determinado a suspensão do processo até o
julgamento definitivo do Recurso Especial nº 1.672.899/RJ.

II – Medida Cautelar 0512467-57.2015.4.02.5101(sistema
apolo)

Trata-se de medida cautelar de sequestro requerida em face
dos bens de Eike F. Batista, Paulo M. Mendes Mendonça e Marcelo F.
Torres, que foi deferida por este Juízo PARCIALMENTE (fls.1/15),
somente em face Eike F. Batista, até o limite de 8.720.910,00 (oito milhões,
setecentos e vinte mil, novecentos e dez reais). Posteriormente, este Juízo,
considerando as inúmeras medidas cautelares interpostas em desfavor de
Eike F. Batista, tanto nesta cautelar como naquelas de numeração 0022054-
97.2014.4.02.5101 e 0029175-79.2014.4.02.5101, proferiu decisão
(fls.110/117) em que, analisando de forma global as constrições
anteriormente impostas, determinou a liquidação das contas do “FUNDO
DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO 63” até o valor
máximo de R$ 162.646.092,00 (cento e sessenta e dois milhões, seiscentos
e quarenta e seis mil, e noventa e dois reais), com desfazimento das
constrições impostas que ultrapassassem aquele limite. Entretanto, às
fls.168/171, reexaminei a questão no tocante ao mérito do montante
constrito, eis que vislumbrei que os valores, até então, bloqueados junto ao
BACENJUD não seriam suficientes para garantir este Juízo na cobertura do
pagamento da pena de multa, na forma da lei, em caso de eventual
condenação do acusado em três ações penais em curso, e, assim, revoguei a
determinação liquidação das cotas até o montante de R$162.646.092,00
(cento e sessenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, e noventa
e dois reais), majorando os respectivos valores, bem como revoguei a
determinação de liberação das demais constrições feitas em nome do
acusado. Desta decisão, a defesa do acusado impetrou mandado de
segurança (0005049-34.2017.4.02.0000 – TRF2), em que a Colenda 2ª
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
maioria, concedeu parcialmente a segurança, autorizando a liquidação dos
ativos financeiros bloqueados no valor máximo de R$ 162.646.092,00
(fls.1040/1041).

É o relatório com os registros das principais ocorrências
havidas na marcha do processo. Fundamento e julgo.

2. Fundamentos
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Antemão, registro que a marcha do presente processo sofreu
inúmeros  questionamentos, v.g., a começar pela nulidade de todos os atos
e decisões proferidas a partir de 18/11/2014, decorrente  do r. Julgamento
da Exceção de Suspeição Criminal nº 0042659-64.20104.4.02.5101, pela
colenda 2ª Turma Especializada do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, que reconheceu a suspeição e afastou a competência do ex Juiz
Federal Titular, Dr. Flávio Roberto de Souza; e, com aditamento objetivo à
denúncia,  que motivou a determinação de nova citação e,
consequentemente, reinício da marcha processual, a qual, inclusive, além
do reinício passou alguns percalços com o retardamento do trâmite regular,
por motivo digitalização para o sistema apolo, e após a migração para o
sistema eproc.

O trâmite processual digitalizado resultou em uma grande
parte que permaneceu no sistema apolo, e outra no sistema eproc, o que
consumiu tempo considerável, por se tratar de feito volumoso; afora tais
dificuldades, não foram poucos os entraves na realização de várias
audiências por meio de videoconferência, inviabilizadas por inoperância do
sistema e/ou reiteradas falhas de conexão no dia das audiências, ausência
injustificada de testemunha, levando a redesignações sucessivas de novas
datas para oitivas de testemunhas residentes em outras municipalidades de
outros Estados, com a readequação de pauta e, por fim, sobreveio a
pandemia do novo coronavírus, com a realização do acesso remoto que, por
reiteradas vezes e por diversos dias houve inoperância em ambos os
sistemas, com dificuldade de acesso aos autos.

Antemão, a douta Defesa do acusado sustenta que a r. decisão
do ilustre Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
especificamente a  cópia do Processo Administrativo Sancionador da CVM
nº RJ2016/7197 – SEI nº 19957.005981/2016-86 (evento 625 OUT229),
que apurou  a responsabilidade administrativa de Adriano Salviato Salvi,
Jorge Rojas Carro e Renato Paulino de Carvalho Filho, todos, à época,
membros do Conselho de Administração da OGX Petróleo e Gás
Participações S.A., em 17.11.2014,  que reconheceu a inexigibilidade do
Instrumento Particular de Outorga de Opção de Subscrição de Ações e
Outras Avenças (“Put OGX”), celebrado entre a Companhia e o seu
acionista controlador, Eike Fuhrken Batista, em 24.10.2012, observo, ictu
oculi, que a indigitada decisão não adentrou  à análise dos aspectos
criminais acerca da conduta supostamente delituosa do acusado, objeto da
presente ação penal, isso porque a atribuição do ilustre Colegiado não se
confunde com a cognição exauriente que está submetida à esfera criminal.

Ademais, decisões proferidas em sede administrativas, in
casu,  no âmbito do ilustre Colegiado da CVM, não configuram condição
de procedibilidade, tampouco natureza jurídica de condição de
prosseguibilidade, logo, não têm força de obstar ou mesmo interferir no
meritum causae pelo Juízo Criminal, sendo as instâncias administrativas,
cíveis e criminais independentes.
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Destarte, declaro que o processo tramitou à luz dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa; não existem preliminares a serem dirimidas, questões prévias a
serem analisadas, ou nulidades capazes de obstar a marcha do processo.

Portanto, o acervo probatório coligido aos autos é suficiente
ao exame do mérito.

2.1. Mérito

Pretende o Ministério Público Federal  presentado pelos
doutos Prouradores da República, Dr. José Maria de Castro Panoeiro,
Dra. Carmen Santanna, Dr. Rodrigo Ramos Poerson, Dr. Orlando
Monteiro E. da Cunha e outros, a condenação do acusado Eike Fuhrken
Batista nas penas do artigo 27-C (manipulação de mercado), e artigo 27-D
(uso de informação privilegiada) por duas vezes, ambos da Lei nº
6.385/76,  na forma do artigo  69 do Código Penal, acusando-o, em síntese,
no primeiro caso, de ter manipulado o mercado de capitais, com a
divulgação de celebração de contrato com a companhia OGX, contendo
cláusula que jamais teria intenção de adimplir e, no segundo caso,  de
alienar ações das empresas OGX e OSX de posse de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado, conforme narra a peça
acusatória  (evento 524 OUT139 em 11 laudas) e respectivo aditamento
(evento 552 OUT167 em 32 laudas ).

Em relação ao delito do artigo 27-C da Lei nº 6.385/76
(manipulação de mercado), aponta diretamente ao acusado no sentido de
que ele, visando alterar o regular funcionamento da BM&FBOVESPA,
simulou a contratação de cláusula "put" em que se obrigaria a aportar
recurso vultuoso na OGX, na ordem de 1 bilhão de dólares americanos,
com esse objetivo, anunciou ao mercado, em 24/10/2012, por meio de fato
relevante,  informação inverídica ao público investidor diretamente lesado,
inclusive com demonstração de confiança no sucesso de seus
empreendimentos; omitindo, intencionalmente, na citada divulgação,
circunstância relevante consistente no exercício da cláusula “put” pela
Diretoria da OGX, em face de si mesmo, que lhe permitiria se
desobrigar da avença, a depender da manutenção do plano de negócio da
companhia vigente na data de assinatura daquele contrato, sendo que ficou
evidente o descumprimento da "put" beneficiou apenas o acusado, na
medida em que seu patrimônio deixou de sofrer o impacto correspondente
à clausula sonegada do público investidor.

Argumenta, ainda,   que, muito antes da mencionada
divulgação, o acusado tinha prévio conhecimento de que os campos de
exploração Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia não ensejavam a
prospecção anunciada, sob a qual estavam balizados e  justificava os altos
preços das ações, assim como de tratativas internas no âmbito da
companhia OGX concernente à alteração de seu plano de negócios desde
setembro de 2012, tendo o próprio acusado, em 29/05/2013, por meio de
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sua conta pessoal na rede social twitter, enviado mensagens aos seus
seguidores, no sentido de que apresentaria, em breve, um novo plano de
negócios, o que somente veio à tona com a publicação de fato relevante em
27/08/2013, fato que possibilitou o acusado suscitar isenção no
cumprimento de sua obrigação pactuada naquele contrato e evitar a
diminuição de seu patrimônio pessoal, àquela época, em cerca de 1,5 bilhão
de reais. 

A divulgação incompleta da "put" - em repetição do
expediente fraudulento  quando da divulgação do "1 trilhão de dólares em
reservas de petróleo" consistiu na realização de uma manobra fraudulenta
visando alterar artificialmente a cotações das ações da empesa OGX
Petróleo e Gás Participações s/a por criar nos investidores uma falsa
percepção da realidade.

Ao crime do artigo 27-D da Lei nº 6.385/76 (insider trading)
por duas vezes,  a denúncia assevera que o acusado utilizou, por 2 (duas)
vezes, de informações relevantes, ainda não divulgadas ao mercado, de que
tinha conhecimento, propiciando para si vantagem indevida mediante a
negociação, em nome próprio, com valores mobiliários; a primeira entre
24/05/2013 a 10/06/2013, período o qual o acusado, através de fundo
financeiro de sua propriedade (Centennial Asset Mining Fund LLC),
alienou 126.650.500 ações de emissão da empresa OGX, tendo, como
contrapartida, recebido o montante de R$ 197.247.497,00 (cento e noventa
e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e
sete reais), gerando um lucro indevido para si no montante compreendido
entre R$ 123.790.497,00 e R$ 126.323.497,00; a segunda entre 28/08/2013
a 02/09/2013, período em que o acusado, através do mesmo fundo acima
mencionado, promoveu a venda de 227 milhões de ações de emissão da
sociedade OGX, o que lhe rendeu, como contrapartida, a quantia de R$
111.183.328,00 (cento e onze milhões, cento e oitenta e três mil e trezentos
e vinte e oito reais); e, em contexto fático idêntico, porém em lapso
temporal diverso, entre 27/08/2013 a 02/09/2013, o acusado, através do
referido fundo financeiro, alienou 29.054.100 (vinte e nove milhões,
cinquenta e quatro mil e cem) ações de emissão da empresa OSX, o que lhe
rendeu R$ 24.759.473,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e
nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), gerando com essas alienações
um lucro indevido para si no montante compreendido entre R$
12.528.980,00 e R$ 27.601.685,00.

Narra a peça acusatória que as alienações mencionadas foram
efetivadas após a publicação do fato relevante de 13/03/2013 atinente à
divulgação de comercialidade das acumulações Pipeline, Fuji e Ilimani, em
contexto em que o acusado omitiu intencionalmente informações relevantes
referentes às conclusões técnicas e financeiras da empresa Schlumberger
Serviços de Petróleo Ltda e as análises empreendidas pelo Grupo de
Trabalho constituído no âmbito interno da própria empresa, bem como após
a publicação do fato relevante de 24/10/2012, concernente à divulgação da
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celebração de contrato entre o acusado e a própria empresa em que aquele,
de forma simulada, comprometia-se a aportar 1 bilhão de dólares para a
continuidade da consecução do plano de negócios da referida companhia.

Posteriormente, o Ministério Público Federal, pelos dos
doutos Procuradores da República, Dr. José Maria Panoeiro e Dra. Carmen
Santana, promoveu aditamento objetivo à denúncia (evento 552 em 32
laudas), promovendo readequação dos fatos imputados ao acusado, bem
como incluindo as seguintes condutas, relacionadas ao segundo período de
alienações das ações da empresa OGX (entre 28/08/2013 a 03/09/2013),
como seguem: O denunciado, na qualidade de acionista controlador da
sociedade empresária OGX Petróleo e Gás Participações SIA, utilizou-se
de informação privilegiada (ainda não divulgada ao mercado) - quanto à
necessidade de reestruturação societária da companhia diante do quadro
dificuldade financeira apresentada, conforme estudos empreendidos pela
empresa americana Blackstone, especificamente contratada pela própria
OGX para esse fim, estudos esses que indicavam a redução substancial da
posição societária do denunciado e durante período de blackout — nos
dias 28/08/2013 quando vendeu 49.806.000 ações num total de R$
30.739.765,00 (trinta milhões, setecentos e trinta e nove mil e setecentos e
sessenta e cinco reais), 29/08/2013 quando vendeu 37.405.100 ações num
total de R$ 17.917.043,00 (dezessete milhões, novecentos e dezessete mil e
quarenta e três centavos), 30/08/2013 quando vendeu 65.000.000 ações
num total de R$ 32.857.500,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e
cinquenta e sete mil e quinhentos reais), 02/09/2013 quando vendeu
39.000.000 ações num total de R$ 14.718.600,00 (quatorze milhões,
setecentos e dezoito mil e seiscentos reais) e 03/09/2013 quando vendeu R$
35.788.900,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil e
novecentos reais) auferindo com isso ganhos ilícitos correspondentes ao
total das vendas.’’

A defesa de Eike Fuhrken Batista, pelos doutos
Advogados  Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966,
Dr. Raphael Marcelino de Almeida Nunes, OAB/DF 24.658, Dr. Felipe
Fernandes de Carvalho, OAB/DF 44.869 e outros, insurge-se contra as
imputações e requer a absolvição do acusado (eventos 657/658), em
razão da atipicidade da conduta para o crime de manipulação de mercado
(artigo 27-C, da Lei nº 6.385/76), bem como inexistência de dolo e, ainda,
ausência de provas suficientes a um decreto condenatório; afirma que os
atos praticados pelo acusado não teria aptidão de alterar o regular
funcionamento do mercado e em nenhum momento ele ocultou da OGX a
existência de cláusula que lhe autorizaria o descumprimento da avença, eis
que o corpo diretivo da Companhia sempre teve o conhecimento da
integralidade das cláusulas que condicionavam o exercício do Instrumento
de Outorga, e a própria empresa nunca entendeu a mudança em seu plano
de negócios como um fator de relevo que pudesse levar à invalidade da
cláusula "put", tanto que, após a Notificação de Conflito apresentada pelo
acusado, o Corpo Diretivo da Companhia insistiu na defesa da
imprestabilidade daquela circunstância para ensejar a invalidade da
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mencionada cláusula;  que jamais foi  intenção do acusado omitir
informações no Fato Relevante de 24.10.2012, que para o Diretor de
Relações com Investidores da OGX tais referências eram desnecessárias —
não só aquela relacionada ao plano de negócios, como também a que
versava sobre a cotação das ações da Companhia, e que, acaso tenha
decorrido alguma irregularidade desse ato, tratou-se de uma conduta
culposa do Diretor de Relações com Investidores da OGX, e não um agir
doloso do acusado; o entendimento da acusação é contraditório à própria
natureza do contrato que deu origem à cláusula ‘put’, haja vista que o seu
acionamento somente poderia ocorrer se preenchidas determinadas
condições, sendo certo que tal avença seria diversa daquela que o acusado
teria celebrado com a OSX – circunstâncias que, inclusive, teria sido
reconhecida pela CVM no âmbito do PAS SEI nº 19957.005981/2016-86.

Prossegue a douta Defesa, que  a confiança externada pelo
acusado efetivamente correspondia à sua percepção sobre os negócios da
OGX, não incidindo qualquer má-fé a dar causa a uma manipulação de
mercado, sendo ele mesmo quem mais investiu na OGX desde a sua
constituição, e, tal realidade, persistiu mesmo após a apresentação dos
resultados inconclusivos do Grupo de Trabalho da OGX; assim é que o
acusado, em 26/03/2013, realizou a compra direta de mais 6.920.000 de
ações da OGXP3 à cotação de R$2,27, no montante  total de
R$15.708.400,00 (quinze milhões, setecentos e oito mil e quatrocentos
reais), e, entre novembro de 2012 e agosto de 2013, realizou investimentos
na OSX que totalizaram mais de R$1 bilhão – isso demonstra que seria
ilógico supor que tamanhos aportes seriam realizados por alguém que
conhece ou tem convicção no insucesso de uma empresa; que das
manifestações realizadas pelo acusado em sua rede social do twitter, não se
verificou qualquer iniciativa do acusado no sentido de alardear as
qualidades da OGX ou publicizar conquistar ou projetos dessa empresa,
tampouco de convencer o mercado de algo em seu favor, e que o real
contexto da rede social twitter em que o acusado menciona “plano de
negócios” diz com o conteúdo de outro twitter no qual o acusado anunciou
a participação da Companhia na 11ª rodada de licitação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), em
parceria com a petrolífera multinacional Exxon Mobil, situação que não
guardaria nenhuma conexão com a viabilidade econômica dos poços já
arrematados;  tais declarações, por terem se realizado através de canais
impróprios para fins de divulgação de informações oficiais de mercado,
devem ser desconsideradas para fins de apuração do crime de manipulação
de mercado. Sustentam que o acusado não dispunha de um posicionamento
acerca da exigibilidade da cláusula ‘put’ quando o aditivo ao Fato
Relevante de 01.07.2013 foi publicado; e, ainda que o acusado tivesse sido
consultado sobre a publicação daquele aditivo e apresentado algum
posicionamento contrário a ele,  a Companhia faria a comunicação de seu
conteúdo, na medida em que a diretoria da OGX dispunha de um
entendimento diverso ao do acusado no tocante a validade da cláusula
‘put’.
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Prossegue a defesa, e afirma, em relação ao crime de
insider trading (artigo 27-D, da Lei 6.385/76),  atipicidade da conduta, em
razão da inexistência de informação relevante cujo sigilo deveria ser
resguardado, correlação entre a venda de ações e o fim de proteção da
norma de cuidado e inexistência de dolo, e, ainda, ausência de provas,
seguindo-se pedido de absolvição. Afirma que a primeira venda de ações,
de 24/05/2013 a 10/06/2013, quanto ao  caráter inconclusivo dos resultados
apresentados à OGX, em abril de 2012, pela empresa Schlumerger e pelo
Grupo de Trabalho da OGX, assim como as divergências existentes no
âmbito da Companhia sobre a capacidade exploratória de seus campos de
petróleo, cujo posicionamento, sobre essa questão, por parte dessa empresa,
somente se tornou definitivo em 21.06.2013, por meio de estudos
conclusivos apresentados ao Conselho de Administração da empresa em
28.06.2013 e publicadas ao mercado através do Fato Relevante de
01.07.2013; por tal razão, afirmou que somente existiu informação
privilegiada, cujo sigilo deveria ser resguardado, no período compreendido
entre 21.06.2013 e 01.07.2013, no qual o acusado não fez nenhuma
alienação de ações. Afirmou que o acusado alienou as ações da OGX para
o fim de cumprir as obrigações contraídas pelo Grupo EBX junto à
Mubadala Development Company (“MDC”), e não para obter alguma
vantagem ilícita, sendo certo que os recursos obtidos com a venda daqueles
ativos foram integralmente repassados ao mencionado credor daquela
holding.

Acerca da segunda venda de ações, de 27.08.2013 a
03.09.2013, cinge-se a defesa a sustentar que os resultados da análise
empreendida pela empresa Blackstone já era aguardado pelo mercado, pois
desde o momento em que se concluiu pela incapacidade de exploração dos
campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia já se sabia da
necessidade de reestruturação das dívidas da companhia, e, por isso,
eventuais negociações de ações ocorridas em momento que sucedeu a
publicação do Fato Relevante de 01.07.2013 não foram feitas com o uso de
informação privilegiada. Afirmou que o simples fato de a Companhia estar
em um período de blackout não implicava em qualquer impossibilidade de
suas ações serem alienadas. Argumentou que esse processo de alienação de
ações se deu sob o único propósito de saldar dívidas previamente
contraídas pelo Grupo EBX com a General Eletric (“GE”) e o Banco
Bradesco, para as quais as ações da OGX foram dadas como garantia; que
o acusado investiu aproximadamente R$ 242.000.000,00 (duzentos e
quarenta e dois milhões de reais) na empresa OSX cerca de um mês antes
dos episódios que deram causa à presente acusação; concluiu que seria
teratológico supor que o acusado buscava reduzir a sua participação
societária quando o aporte por ele realizado é superior ao próprio valor
obtido com a segunda alienação de ações. Destacou, ademais, que todos
esses fatos, ora apresentados, tando no que diz à primeira quanto à segunda
alienação de ações, teriam sido corroborados por 2 (dois) laudos contábeis
elaborados pelas empresas especializadas ICTS e Apsis Consultoria
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Empresarial, bem como por um parecer econômico desenvolvido pela
Consultoria Tendências, os quais abonariam qualquer responsabilidade do
acusado pela alienação de ações.

Analiso, a seguir, os fatos delituosos  imputados ao acusado.

2.1.2 – crime tipificado no artigo 27-C da Lei 6.385/76 –
(Manipulação de Mercado).

Na presente ação, o acusado Eike Fuhrken Batista responde
pela prática do crime de manipulação do mercado, ex vi do artigo 27-C da
Lei nº 6.835/76, incluído pela Lei nº 10.303/01, com redação anterior à
alteração promovida pela Lei nº 13.506, de 2017, em observação ao
princípio da ultra-atividade da lei mais benéfica.

A prática do delito de manipulação do mercado de valores
mobiliários, previsto no artigo 27-C da Lei 6.385/76 (acrescentado pela Lei
10.303/01) - com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº
13.506, de 2017), dispõe que:

Art. 27-C: Realizar operações simuladas ou executar outras manobras
fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular
funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores,
de mercador ias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de
balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para
si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oi to) anos, e multa de até 3 (três) vezes o
montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

O tipo em questão é formal e de perigo abstrato, tipo misto
alternativo, em função de que tanto é incriminada a conduta de realizar
operações simuladas quanto a de outras manobras fraudulentas, e
independe da obtenção de vantagem ou de prejuízo.

O bem jurídico tutelado é a proteção do mercado de capitais
de manipulação fraudulenta e artifícios que venham causar descrédito e
desconfiança nas regulares operações do mercado de valores mobiliários.

2.1.2.a – Materialidade delitiva

Antemão, esclareço que não há que se falar em crime de
manipulação de mercado, quando a variação de preços de ações de
determinada Companhia em bolsa de valores decorre de fatores e riscos
próprios e inerentes ao mercado, desde que não provocado artificialmente,
o que não ocorre no caso ora em julgamento.

A materialidade delitiva veio ancorada em documentos
coligidos aos autos e submetido  ao crivo do devido processo legal, com
destaque para o acervo que deu base às Notícias de Fato nº
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1.30.001.003320/2014-21, n° 1.30.001.004157/2015-02 (autos
05015832720194025101 – sistema Apolo) e nº 1.30.001.001534/2015-43
(autos 0509434-59.2015.4.02.5101 – sistema eproc), e ainda provas
documentais coligiadas pela defesa, com destaque para aqueles que
serviram de base à resposta escrita à acusação e alegações finais (eventos
556 OUT171, eventos 657/658), e ainda em  provas orais coletadas na fase
da instrução criminal.

Vejamos.

1. Estudo técnico da empresa de pesquisa e engenharia de
petróleo SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
(autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls. 5387/5504) e apresentação do
Grupo de Trabalho à Diretoria Executivo da OGX, documento
denominado “Reunião da Diretoria Executiva – 7ª Reunião de
acompanhamento” (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls. 138/154):

Esse documento comprova que a Companhia OGX, em
meados de 2012, resolveu revisar os volumes e reservas existentes nos
reservatórios da Bacia de Campos, bem como das suas perspectivas de
produção, dado o cenário de risco identificado por sua área técnica.

Neste sentido, constituiu Grupo de Trabalho (GT), formado
por profissionais da OGX, sob supervisão da empresa de pesquisa e
engenharia de petróleo SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO
LTDA - contratada pela OGX -,  a qual entregou, em 21/09/2012, à OGX
estudo técnico acerca dos Campos da Companhia (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls. 5387/5504); a partir desse estudo, o GT apresentou
à Diretoria Executiva da OGX, em 24/09/2012, (documento denominado
“Reunião da Diretoria Executiva – 7ª Reunião de acompanhamento”
- autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls. 138/154), conclusão técnica no
sentido de que, dentre outras, as estimativas de volume in situ (i.e. VOIP) e
de óleo recuperável para as acumulações localizadas na Bacia de Campos
estavam abaixo do inicialmente esperado, sinalizando, ainda, que o valor
presente líquido (VPL) calculado para o projeto era negativo, o que
redundava na inviabilidade econômica da exploração, dado a
impossibilidade técnica e econômica de se prosseguir com os trabalhos
nos referidos Campos.

Impende destacar que nenhum desses registros, seja o
Relatório Técnico realizado pela empresa SCHLUMBERGER (empresa
contratada pela OGX para instrumentalizar o grupo de trabalho no âmbito
da Companhia) seja o estudo produzido pelo Grupo de Trabalho da OGX,
relevantes à decisão de investimento, foram anunciados ao mercado
naquela época.

2. Contrato de Opção de Subscrição de Ações e Outras
Avenças (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.201/207):
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O cenário era adverso,  conforme demonstam os documentos
coligidos ao autos, e de extrema incerteza, contudo, Eike Furhken Batista,
Centennial Asset Mining Fund LLC (acionistas controladores da OGX) e a
empresa OGX Petróleo e Gás Participações S.A celebraram, em 24 de
outubro de 2012, Contrato de Opção de Subscrição de Ações e Outras
Avenças (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.201/207), por meio do qual
aqueles outorgaram, de forma solidária, a este direito de exigir a subscrição
de novas ações de emissão da Companhia, ao preço de exercício de R$6,30
por ação, até o limite máximo de U$1.000.000.000,00 (1 bilhão de dólares
americanos), a partir de 25 de outubro de 2012 até 30 de abril de 2014,
mediante verificação de condições ali estabelecidas, as quais descrevo a
seguir:

(...) 1.3. A opção aqui concedida está sujeita à verificação de
necessidade de capital social adicional de imediato pela
Companhia para a (i) realização de seu plano de negócios
conforme vigente na data de assinatura deste Contrato e,
ainda, (ii) a ausência de alternativas mais favoráveis para
obtenção de recursos (assim entendido o endividamento
dentro dos limites admitidos nos termos da regra
estabelecidas nas operações de dívidas já realizadas pela
Companhia, seja nos termos originais, seja por força da
obtenção de walvers dos credores, a alienação e/ou
monetização de ativos, a geração interna de caixa ou a
capitalização por parceiro estratégico), condições estas que
serão determinadas pela maioria dos membros independentes
do Conselho de Administração da Companhia ou, na
ausência dos mesmos, pela maioria dos membros da
Diretoria, podendo os mesmos solicitar às expensas da
Companhia o assessoramento de banco de investimento
desvinculado dos Acionistas Controladores. Nesse sentido, a
Opção não poderá ser exercida caso (i) o plano de negócios
da Companhia conforme vigente à época não requeira
capital social adicional de imediato; ii) seja possível o
levantamento de tais recursos através de alternativa para a
Companhia que seja considerada, pela sua administração,
na forma acima, mais favorável do que o exercício da
Opção (i.e., endividamento dentro dos limites aceitáveis nos
termos das regras estabelecidas nas operações de dívidas já
realizadas pela Companhia, nos termos originais ou por
força de walvers dos credores, alienação e/ou monetização de
ativos, geração interna de caixa ou capitalização por
parceiro estratégico); ou (ii) a cotação média ponderada das
ações da Companhia na Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA no fechamento dos 20 pregões anteriores seja
superior ao Preço da Opção prevista na Cláusula 2.1
abaixo.

(…)
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2.1. O preço por Ação Objeto a ser subscritos pelos
Acionistas Controladores como resultado do exercício da
Opção será equivalente a R$ 6,30 (seis reais e trinta
centavos) (“Preço da Opção”).” sem grifos no original.

Sobredita avença foi oficialmente anunciada ao mercado
de capitais, em 24/10/2012, entretanto, os contratantes, com destaque para
o acusado Eike F. Batista,  mantiveram sob seu poder e em sigilo
absoluto a íntegra do mencionado acordo, desde a celebração
supostamente ocorrida em 24/10/2012 até 10/09/2013 – quando então
houve sua divulgação ao público externo.

Enquanto o acusado divulgava perspectivas "otimistas" aos
investidores, a empresa Shlumberger Serviços de Petróleo Ltda, contratada
pela OGX para instrumentalizar o GT instituído no âmbito da Companhia,
apresentou a contratante análises técnicas que "afirmaram que o volume de
óleo recuperável variava entre 49,4 e 77,8 milhões de barris, sendo que o
VPL dos projetos a serem realizados para a exploração dos campos eram
de negativos", malgrado o parecer técnico, a OGX anunciava, em
13/03/2013 que os campos referidos tinham potencial exploratório positivo
"na ordem de 521 e 1339 milhões de barris".

Patente a conduta intencional do acusado em resguardar para
si informação relevante e,  consequentemente, não  divulgar aos
investidores, faz sobressair o  seu desiderato em manipular o mercado de
valores mobiliários, que revela o dolo com intuito de induzir em erro os
investidores que, se soubessem a real situação da Companhia, não
continuariam a acreditar no sucesso de sua empresa e muito menos
investiriam em  ações da Companhia OGX. 

Com efeito, após recusa pública do acusado Eike Batista em
cumprir a avença, ancorando-se em cláusula contratual de desoneração que
se encontraria no mencionado contrato (não divulgada ao público), levou a
Comissão Valores Mobiliários - CVM instar a Companhia a exibir a
íntegra do instrumento contratual, conforme esclareceu a
Superintendência de Relações com Empresas (SEP) – área técnica da CVM
–, no bojo do Processo Administrativo Sancionador – PAS CVM nº
2014/578: “Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1N° 502/503, a
Companhia divulgou, através de comunicado ao mercado de 10.09.2013,
cópia integral do contrato da Put (fls.412-419).” (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fl.104).

Nesse interregno (24/10/2012 e 10/09/2013), o acusado
seguiu realizando diversas manobras de duvidosa credibilidade, com
base neste acordo, para alterar artificialmente o regular funcionamento do
mercado de valores mobiliários, como a seguir passo a expor:

3. Fato Relevante de 24/10/2012 (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.584/585):
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A primeira manobra fraudulenta ocorreu em 24 de
outubro de 2012, quando a Companhia divulgou ao mercado Fato
Relevante em que noticiou a celebração do contrato da PUT, o qual teria
outorgado à OGX o direito de exigir vultoso aporte de recurso (até o limite
de US$1 bilhão de doláres americanos) de seu acionista Controlador, Eike
Batista, através de novas subscrições de ações de emissão da Companhia,
ao preço de exercício de R$6,30 por ação.

Nessa divulgação, a Companhia expôs as condições – de
maneira incompleta – para o exercício da Opção da Put, informando
apenas ao público investidor que “A Opção poderá ser exercida a qualquer
momento até 30 de abril de 2014 e está condicionada à necessidade de
capital social adicional da Companhia e a ausência de alternativas mais
favoráveis, condições estas que serão determinadas pela maioria dos
membros independentes do Conselho de Administração da Companhia.”

Nos termos abaixo que ora transcrevo:

“Fato Relevante – EIKE BATISTA CONCEDE “PUT” DE US$1,0
BILHÃO EM FAVOR DA OGX – Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2012 -
A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“Companhia” ou “OGX”)
(Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás
natural responsável pela maior campanha exploratória privada no
Brasil, comunica ao mercado que tendo em vista as várias oportunidades
de negócios no setor de óleo e gás, seu acionista controlador Eike
Batista, outorgou à Companhia o direito de exigir que subscreva novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, ao preço de exercício de
R$6,30 por ação, até o limite máximo do valor equivalente a US$1,0
bilhão (“Put” ou “Opção”). A Opção poderá ser exercida a qualquer
momento até 30 de abril de 2014 e está condicionada à necessidade de
capital social adicional da Companhia e a ausência de alternativas
mais favoráveis, condições estas que serão determinadas pela maioria
dos membros independentes do Conselho de Administração da
Companhia.” sem grifo no original.

É de lógica meridiana e de fácil percepção constatar que no
mencionado anúncio oficial não constam a integralidade das condições
previstas no item 1.3 do Contrato de Opção de Subscrição de Ações e
Outras Avenças, firmado entre Eike Batista e OGX (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls. 525/531) sendo de destacar  pontualmente aquela
que diz respeito ao exercício da Opção de Put, o qual estava condicionado
à manutenção do plano de negócio da Companhia vigente à época da
celebração do contrato (24/10/2012).(autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls. 525/531)

Informação relevante omitida propositalmente do público
investidor, pois bastaria alterar o plano de negócio da empresa vigente à
época da celebração do contrato  Put, para que a avença perdesse sua
eficácia; sendo certo que era inevitável a alteração do plano de negócio,
capitaneado pelo acusado,  vigente à época, o que já era de inequívoco
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conhecimento dos executivos da empresa que sabiam do cenário de
crise financeira e produtiva da Companhia, demonstrado em diversos
estudos técnicos, anterior à avença.

Nesse sentido, a pertinente condição contratual suprimida do
Fato Relevante (24/10/2012):

“Item 1.3 (…) (i) realização de seu plano de negócios
conforme vigente na data de assinatura deste Contrato….
Opção não poderá ser exercida caso (i) o plano de negócios
da Companhia conforme vigente à época não requeira
capital social adicional de imediato” grifei

E mais, no mencionado comunicado oficial, o acusado
realiza a segunda manobra  descompromissada com a confiança
exigida de sua condição de Chief Executive Offiecer.

A OGX, por meio de seu acionista controlador e Presidente
do Conselho de Administração, Eike Fuhrken Batista, enfatizou “Ao
conceder essa opção, enfatizo a minha confiança na qualidade do corpo
técnico e ativos da Companhia, bem como nas novas oportunidades que o
setor de óleo e gás oferece à OGX”, comentou Eike Batista, acionista
controlador e Presidente do Conselho de Administração da OGX”.

Ora, trata-se de declaração dissimulada, pois era do
conhecimento do acusado que as  descobertas petrolíferas da
Companhia não eram tão valiosas assim, pelo contrário, a área técnica
da Companhia há muito já sinalizava para a inviabilidade econômica
de suas descobertas, notadamente aquelas localizadas na Bacia de
Campos.

O disparate de suas declarações não parou por aí!

4. Fato Relevante de 13/03/2013 (autos 0509434-
59.2015.4.02.5101 – evento 29, fl.14):

Como se não bastasse a ciência da Companhia dos resultados
dos trabalhos produzidos, em setembro de 2012, pela empresa
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA e pelo Grupo de
Trabalho da OGX, os quais sinalizavam para inviabilidade econômica
dos Campos explorados pela Companhia, a Superintendência de
Relações com Empresas (SEP) – área técnica da CVM –, no bojo do
Processo Administrativo Sancionador – PAS CVM nº 2014/578,
identificou que em fevereiro de 2013 foi entregue à OGX o estudo da
empresa de engenharia Rameshni & Associates Technology & Engineering
(“RATE”) a qual “concluiu que o projeto da Companhia para a solução do
problema dos Campos em relação ao H2S resultaria em equipamentos
grandes demais e altos custos, se comparados ao potencial produtivo”
(autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fl.104).



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=51161290818… 24/84

Diante desse contexto, não há dúvida que o acusado estava
ciente do fracasso do seu projeto exploratório e produtivo, o que
inexoravelmente demandaria a alteração do seu plano de negócio e,
consequentemente, tornaria sem eficácia plena a avença "Put".

Ao revés, a Companhia, em 13/03/2013, por meio de Fato
Relevante, anunciou a comercialidade das acumulações de Pipeline, Fuji e
Illimani na Bacia de Campos; e ainda, neste mesmo comunicado, informou
que teria submetido à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) planos de avaliação de descoberta (PAD) referente
às bacias de Campos e Santos; embora, repito, ciente da inviabilidade
econômica dos mencionados Campos desde, ao menos, setembro de
2012.

Na sequência, o engodo continuou.

5. Mensagens "otimistas" de Eike F. Batista, em
29/5/2013, em sua conta pessoal na rede social Twitter – terceira
manobra fraudulenta:

Visando sustentar a farsa, o acionista controlador  Eike
Batista, em sua rede social do "Twitter", em 29/05/2013, disparou
mensagens  "otimistas" acercas dos negócios da OGX, deixando,
outrossim, transparecer sua ciência acerca da alteração do plano de
negócios da Companhia; sinalizando para seus seguidores, investidores e
potenciais investidores, que um novo plano de negócios seria publicado em
breve pela OGX, conforme publicado em 29/05/2013 (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.603, 611).

Em menos de um mês, após as mensagens "otimistas" em sua
rede social, chama a atenção o fato de a Companhia, em 21/06/2013, por
meio de Fato Relevante (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fl. 135),
comunicar ao mercado a alteração na composição de seu Conselho de
Administração, com a saída dos ilustres Pedro Sampaio Malan, Rodolpho
Tourinho Neto e Ellen Gracie Northfleet, os quais ocupavam a mesa
independente do nobre Conselho de Administração da OGX.

Não passou despercebido a esta Julgadora, a previsão contida
no item 1.3.3 do Contrato de Opção de Subscrição de Ações e Outras
Avenças (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.201/207) – divulgado ao
público em 10/09/2013 –, que os ilustres Conselheiros independentes da
Companhia eram os legitimados a exigir a opção "Put" do  Chief
Executive Officer, o que lamentavelmente não ocorreu à época, apesar
do cenário de crise financeira e produtiva que se encontrava a
Companhia.

Em seguida, 15 dias após a saída dos ilustres  membros suso
mencionados do Conselho de Administração, e, somente então, a
Companhia comunica ao mercado a inviabilidade econômica de seus
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Campos (Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia) – o que já
poria fim à avença firmada –, entretanto, a empresa continuou a iludir
o público investidor com a fantasiosa Opção da "Put" de US$ 1 bilhão.

6. Fato Relevante de 01/07/2013 e seu aditamento -
quarta manobra fraudulenta:

Em 01/07/2013, a empresa OGX, por meio de Fato
Relevante, comunica ao mercado a suspensão do desenvolvimento
petrolífero nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia,
sob a alegação de não ter encontrado tecnologia capaz de tornar
economicamente viável o desenvolvimento nos referidos Campos – o que
já era de conhecimento do acusado, ao menos, desde setembro de 2012.

No mesmo Fato Relevante – em conduta  dissimulada,  com a
intenção de eximir-se das  ilicitudes  praticadas –, veio a declaração:“(…) a
Companhia informa que não devem ser consideradas válidas as projeções
anteriormente divulgadas, inclusive as que dizem respeito a suas metas de
produção”. (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fl.613/615).

Transcrevo:

Fato Relevante – Suspensão do Desenvolvimento dos Campos
de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia e
Adequação do Afretamento de Unidades de Produção – Rio
de Janeiro, 01 de julho de 2013 - A OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural
responsável pela maior campanha exploratória privada no
Brasil, comunica ao mercado que: 1. A Companhia concluiu
uma análise detalhada do comportamento de cada um dos
três poços de produção do Campo de Tubarão Azul desde o
início de produção até a presente data. O resultado dessa
análise foi no sentido de que (i) não existe, no momento,
tecnologia capaz de viabilizar economicamente qualquer
investimento adicional nesse Campo visando aumentar o seu
perfil de produção e (ii) os poços atualmente em operação
poderão cessar de produzir ao longo do ano de 2014. O
aluguel pelo afretamento do FPSO OSX-1, plataforma
conectada ao Campo de Tubarão Azul, continuará a ser pago
à OSX nos termos do respectivo contrato. A Companhia
submeterá a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP (“ANP”) uma revisão do Plano de
Desenvolvimento com base nas conclusões resultantes da
referida análise. 2. O comportamento dos poços produtores
de Tubarão Azul levou a Companhia a reprocessar e
reinterpretar os dados geológicos e geofísicos existentes, o
que permitiu a construção de novo modelo de reservatório,
onde ficou evidente a intensa compartimentalização e
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descontinuidade desses reservatórios, o que compromete a
produtividade dos mesmos. Dessa forma, a Companhia
concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de
tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos
de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia. Diante
desse fato, a Companhia submeterá à ANP requerimento no
sentido de suspender o desenvolvimento dos campos acima
indicados nos termos da cláusula 7.5 do respectivo Contrato
de Concessão. O aluguel pelo afretamento do FPSO OSX-2,
plataforma que seria utilizada nesse desenvolvimento, será
pago a OSX nos termos do respectivo contrato a partir de
janeiro de 2014 e até que essa unidade seja vendida ou
destinada a outro local. 3. Pelos mesmos motivos acima
expostos, a Companhia decidiu interromper a construção
pela OSX das seguintes unidades de produção: FPSO OSX-4,
FPSO OSX-5, além da WHP-1, WHP-3 e WHP-4. 4. O
Campo de Tubarão Martelo continuará a ser desenvolvido
normalmente, com primeiro óleo previsto para o 4º trimestre
de 2013, conforme cronograma já divulgado. As unidades
FPSO OSX-3 e WHP-2 que serão instaladas nesse campo
terão o prazo do contrato de afretamento ajustado de forma a
dar para a OGX o direito de terminar os contratos sem ônus
a partir do 13º e 12º anos, respectivamente. Tal modificação
do contrato de afretamento do FPSO OSX-3 somente entrará
em vigor após a amortização total pela OSX do
financiamento contraído pela mesma para construção da
unidade, previsto para 2015. 5. Em função dos eventos acima
informados, as partes celebraram um acordo pelo qual a
OGX terá um desembolso imediato de caixa para a OSX no
valor aproximado de US$449 milhões. Pelo acordo,
aproximadamente 70% desse montante será empregado no
pagamento de custos de construção do FPSO OSX-3 e WHP-
2. 6. Por último, a Companhia informa que não devem mais
ser consideradas válidas as projeções anteriormente
divulgadas, inclusive as que dizem respeito a suas metas de
produção.

Por derradeiro, nesse mesmo dia, a cotação de abertura da
empresa OGX foi de R$0,58, enquanto no dia anterior havia fechado
em R$0,77,  queda de aproximadamente 25%, prova essa que não foi
impugnada pela defesa, e conforme apurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (SEP) – área técnica da CVM –, no bojo do
Processo Administrativo Sancionador – PAS CVM nº 2014/578 (autos
0501583-27.2019.4.02.5101, fl.95).

Para acalmar o "nervosismo do mercado" a Companhia
continuou realizando manobras fraudulentas entorno da simulada Opção da
"Put".



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=51161290818… 27/84

Em aditamento ao Fato Relevante de 01/07/2013, acima
citado, a Companhia divulgou novo Fato Relevante em 03/07/2013 (quarta
manobra fraudulenta), reforçando a possibilidade de exigir a opção "Put"
em face de seu acionista controlador, Eike Batista, nos termos da avença
celebrada em 24/10/2012, caso alegadamente a Companhia necessitasse de
caixa adicional.

Vejamos:

Fato Relevante – Suspensão do Desenvolvimento dos Campos
de Tubarão Tigre, Tubarão Gato, Tubarão Areia e Adequação
do Afretamento de Unidades de Produção – Aditamento Rio
de Janeiro, 03 de Julho de 2013 - A OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural
responsável pela maior campanha exploratória privada no
Brasil, vem, em cumprimento à determinação constante do
Ofício da Comissão de Valores Mobiliários SEP/GEA-1/N.
312/2013 apresentar os seguintes esclarecimentos adicionais
em relação ao fato relevante divulgado no dia 01.07.2013 1.
O ofício da CVM solicita esclarecer o seguinte: • O motivo do
desembolso imediato do valor de US$449 milhões, tendo em
vista que a “modificação do contrato de afretamento do
FPSO OSX-3 somente entrará vigor após a amortização total
pela OSX do financiamento contraído pela mesma para a
construção da unidade, previsto para 2015”; • Como foi
precificado o valor para garantir o direito da OGX de
terminar os contratos de afretamento das unidades FPSO
OSX-3 e WHP-2, sem ônus a partir do 13º e 12º anos,
respectivamente; • Informar se o valor de 70% dos US$449
milhões é suficiente para a OSX concluir a construção do
FPSO OSX-3 e WHP-2; • Informar o destino dos 30%
restantes; • Informar o impacto e as consequências
financeiras que o desembolso de US$449 milhões causará no
caixa da companhia. 2. Inicialmente cabe esclarecer que o
acordo celebrado entre a OGX e OSX em relação aos eventos
informados no dia 01.07.2013 (“Acordo”) tem como objeto
compensar a OSX: (i) pelos gastos já incorridos pela mesma
na construção das unidades cuja encomenda está sendo
cancelada pela OGX e (ii) pelo direito ora estipulado em
favor da OGX, nos contratos de afretamento do FPSO OSX-3
e WHP-2, no sentido de poder terminar esses contratos, sem
ônus, a partir do 13º e 12º anos (o prazo original era de 20 e
25 anos respectivamente, sem direito a término antecipado).
3. O Acordo contempla um desembolso de caixa para a OSX
no valor aproximado de US$449 milhões. Esse desembolso
está sendo efetuado de forma imediata por dois motivos (i)
primeiro porque, somente na aquisição de bens e serviços
destinados à construção das unidades ora canceladas, a
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própria OSX já teve um desembolso de caixa de
aproximadamente US$383 milhões, sendo importante a
imediata recomposição do seu caixa e (ii) segundo porque o
pagamento imediato foi a contrapartida para a negociação
do valor final que envolve um desconto da ordem de 30% em
favor da OGX. 4. A Companhia esclarece ainda que para a
determinação do valor para compensar o direito de término
antecipado dos contratos com a OSX, acima referido, foi
adotado o método de fluxo de caixa descontado. 5. Ainda
pelo Acordo, aproximadamente 70% desse montante deve ser
empregado no pagamento de custos de construção do FPSO
OSX-3 e WHP-2. O saldo pode ser empregado livremente
pela OSX. A OGX acredita que com esse valor, combinado
com a possibilidade de conseguir financiamento para custear
a construção da WHP-2, a OSX deverá estar em condições de
concluir a construção dessas unidades, valendo destacar que
a construção do FPSO OSX-3 já está praticamente concluída.
6. A Companhia acredita que não obstante o desembolso
atual, a perspectiva do recebimento do valor devido pela
cessão de uma participação de 40% nos Blocos BM-C-39 e
BM-C-40 tem condições de assegurar recursos necessários
para que possa honrar com os seus compromissos de médio
prazo. Na medida em que seja necessário caixa adicional, a
Companhia poderá ainda exercer a opção outorgada pelo
seu acionista controlador, conforme fato relevante
divulgado em 24.10.2012. sem grifo no original.

7. Em agosto de 2013, o acusado  não mais encontrava espaço
e tempo para continuar mantendo o jogo desfavorável aos investidores,
então, decide ANUNCIAR  ao mercado a radical mudança de seu plano de
negócio, (sendo de lembrar que dois meses antes,  29/05/2013, propalava
"otimistas" expectativas aos investidores), por meio do Fato Relevante,
como segue:

Fato Relevante – OGX anuncia decisão em relação aos
blocos ganhos na 11ª Rodada de Licitações – Rio de Janeiro,
27 de agosto de 2013 - A OGX Petróleo e Gás Participações
S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK),
comunica ao mercado que tendo em vista o novo plano de
negócios da Companhia, resultante da decisão de suspender
o desenvolvimento dos campos Tubarão Tigre, Tubarão
Gato e Tubarão Areia, a Diretoria Executiva da Companhia
decidiu reavaliar a estratégia de exposição a novos riscos
exploratórios. Nesse processo a Diretoria Executiva concluiu
não ser recomendável, no momento atual, assumir risco
exploratório de novas áreas, em relação as quais não tenha
logrado formar consórcios com outras empresas, através do
que seria possível mitigar o risco exploratório. Sem grifos no
original
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Por conseguinte, a Companhia, em 6 de setembro de 2013,
através de novo Fato Relevante, comunica ao mercado o tão aguardado
exercício da Opção de "Put", no valor de US$ 1 bilhão de dólares
americanos, em face de Eike Batista (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.533/534).

Como segue:

Fato Relevante – OGX EXERCE "PUT" DE US$1,0 BILHÃO
CONCEDIDA POR SEU ACIONISTA CONTROLADOR –
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2013 - A OGX Petróleo e
Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), comunica ao mercado que a Diretoria da
Companhia, por decisão unânime, exerceu opção em face de
seu acionista controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista, conforme
Instrumento Particular de Outorga de Opção de Subscrição
de Ações e Outras Avenças, celebrado em 24 de outubro de
2012 e divulgado ao mercado naquela mesma data, para que
venha a subscrever novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, ao preço de exercício de R$6,30 (seis reais e
trinta centavos) por ação, no valor equivalente a
US$1.000.000.000,00 (hum bilhão de dólares dos Estados
Unidos da América) (“Put” ou “Opção”), com o imediato
desembolso de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares
dos Estados Unidos da América) e o saldo de forma
modulada diante da necessidade de caixa adicional pela
Companhia, conforme determinação de sua administração. A
Diretoria proporá uma reunião extraordinária do Conselho
de Administração para a convocação de Assembleia Geral
destinada a aprovar o imediato aumento de capital social no
valor de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América).

Sem mais espaço a permancer em informações dissimuladas,
ato contínuo, Eike F. Batista, no mesmo dia 6 de setembro de 2013,
Notificou a administração da empresa OGX Petróleo e Gás Participações
S.A, opondo-se ao exercício da “PUT” de US$1,0 bilhão, objeto do
Contrato de Opção de Subscrição de Ações, celebrado em 24 de dezembro
de 2012, para eximir-se do aporte solicitado pela empresa OGX
justamente a condição contratual omitida do público investidor, por
mais de 11 (onze meses) qual seja, “1.3. A opção aqui concedida está
sujeita à verificação de necessidade de capital social adicional de
imediato pela Companhia para a (i) realização de seu plano de negócios
conforme vigente na data de assinatura deste Contrato.”; notificação
essa, comunicada ao mercado, por meio de fato relevante, em 9 de
setembro de 2013 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.587/591).
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Somente no dia 10 de setembro de 2013, ao ser
pressionado pela entidade fiscalizadora do mercado de capitais - CVM,
a Companhia exibe a íntegra da avença PUT OGX, conforme faz prova
o esclarecimento da Superintendência de Relações com Empresas
(SEP) – área técnica da CVM –, no bojo do Processo Administrativo
Sancionador – PAS CVM nº 2014/578: “Em resposta ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1N° 502/503, a Companhia divulgou, através de
comunicado ao mercado de 10.09.2013, cópia integral do contrato da Put
(fls.412-419).” (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fl.104).

Nesse particular, consta nos autos ofício expedido pela
Companhia OGX, datado de 10/09/2013, subscrito por Renato Bernardo
Monteiro (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores),
encaminhados à CVM em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-I/ N°
502/2013, ocasião em que apresenta a íntegra do Contrato de Opção de
Subscrição de Ações e Outras Avenças, firmado entre a Companhia OGX
e seu acionista controlador em 24/10/2012. (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.5211 e fls.5212/5218).

Em 11 de novembro de 2013, através de Fato relevante é
anunciado disputa entre Eike Batista e a empresa OGX Petróleo e Gás
Participações S.A, sobre o exercício da "PUT," submetendo a questão a
juristas independentes (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.593).

“Disputa sobre o Exercício da “PUT” – Rio de Janeiro, 11
de novembro de 2013 - A OGX Petróleo e Gás Participações
S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK),
comunica ao mercado, em relação ao Fato Relevante do dia
09 de setembro de 2013, no qual se deu conhecimento sobre
a contestação ao exercício da “PUT”, que a Companhia e o
acionista controlador resolveram submeter a juristas
independentes os termos da disputa, estimando-se um prazo
adicional de 60 dias para que seja obtido um
posicionamento, o qual será informado ao mercado e aos
acionistas.” (grifei).

Os efeitos deletérios dessa sucessão de fatos levou a
companhia OGX,  a pedir recuperação judicial junto ao  MM. Juiz da 4ª
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, com apresentação de seu
Plano de recuperação judicial em 28 de maio de 2014 (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.536/582).

Não há dúvida de que as mencionadas manobras ilícitas
praticadas pelo acusado afetaram de forma negativa e sobremaneira o
regular funcionamento do mercado de capitais, com prejuízos
imensuráveis aos investidores que agiam de boa-fé, enquanto o
acusado mantinha resguardado seu patrimônio.
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As provas coligidas aos autos, analisadas em conjunto a
sequência de todos esses eventos acima retratados, levam à segura
conclusão de que  o acusado como acionista controlador da  OGX
empregou quatro manobras fraudulentas, a seguir especificadas: 1) omissão
proposital da íntegra do contrato da "Put"; 2) declaração dissimulada no
Fato Relevante de 24/10/2012; 3) mensagens inverídicas   no dia
29/05/2013, em sua conta oficial da rede social Twitter; 4) declaração
espúria no Fato Relevante de 03/07/2013; todas essas condutas com
elevado potencial lesivo de iludir e convencer o  público investidor quanto
a suposta credibilidade da anunciada injeção de vultoso aporte financeiro
(US$ 1 bilhão) na Companhia OGX, e criou, no período analisado,
demanda artificial por ativos da empresa, incrementando suas cotações,
locupletando-se ilicitamente, em prejuízo ao público investidor do mercado
de valores mobiliários.

Portanto, detidamente analisado e sopesado o contexto  dos
fatos, a idoneidade dos documentos coligidos aos autos, a materialidade
delitiva é contundente, robusta, ancorada em provas idôneas,  cristalina,
que não sofreram nenhuma impugnação ou objeção pela defesa, passou
pelo crivo do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sem
sofrer qualquer mácula, os eventos delituosos apresentam-se configurados
no aspecto formal e material, e amoldam-se  tipo descrito no artigo 27-C da
Lei 6.385/76 (com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº
13.506, de 2017), na modalidade consumada, não existindo nos autos ao
menos leves indícios que possam levantar mínima dúvida, ou capazes de
excluir a tipicidade e a antijuridicidade. Portanto, escorreita a peça
acusatória, em plenitude.

2.1.2.b – Autoria

A autoria delitiva projetando-se sobre ao acusado Eike
Fuhrken Batista, à época dos fatos criminosos, acionista controlador e
Presidente do Conselho de Administração da sociedade empresarial OGX
PETRÓLEO E GÁS S/A, que executou as manobras fraudulentas no
período  de 24/10/2012 a 03/07/2013, cuja conduta corrompida causou
alteração artificialmente e o regular funcionamento de valores mobiliários
em bolsa de valores – BM&FBOVESPA, de modo que viabilizou a venda
de suas ações em um cenário  permeado por manobras ilícitas a lhe
favorecer lucros em detrimento dos investidores de boa-fé, no períodos de
24/05/13 a 10/06/13, 28/08/13 a 03/09/13 e 27/08/13 a 02/09/13.

Os doutos Procuradores da República sustentam que as
manobras maliciosas utilizadas pelo acusado para alterar artificialmente o
funcionamento do mercado de capitais, com o propósito de auferir
vantagem indevida pra si, tirando proveito dos investidores do mercado que
se encontravam agindo de boa-fé, alimentados por expectativas que depois
veio a lume que não passavam de informações enganosas e distorcidas, sem
integridade e transparência, e consistiram em: a) divulgar ao mercado no
dia 24.10.12 a celebração de contrato com a companhia controlada por
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meio do qual se comprometia a aportar recursos da ordem de até US$
1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares americanos), omitindo,
intencionalmente, dos investidores, a existência de cláusula que lhe abria a
possibilidade de descumprir a avença e a condição de que o aporte do valor
dependia da manutenção do plano de negócios vigente à época da
assinatura do contrato; b) declarar no fato relevante de divulgação da
"PUT", que a concessão da opção de compra, foi uma demonstração de
confiança nos ativos da companhia e nas novas oportunidades que o setor
de óleo e gás oferecia à OGX, tendo prévia ciência das informações
apresentadas pelo Grupo de Trabalho da OGX que demonstraram o
contexto desfavorável de produção dos campos Tubarão Tigre, Tubarão
Gato e Tubarão Areia; c) divulgar mensagens otimistas, no dia 29/05/13, a
seus seguidores, em sua conta da rede social Twitter, de posse de
informações significativamente negativas ainda não divulgadas ao mercado
e enquanto alienava ações de emissão da OGX; d) divulgar aditamento do
fato relevante de 01.07.13 sobre a suspensão do desenvolvimento dos
campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, no dia 03.07.13,
com a informação de que “na medida em que seja necessário caixa
adicional, a Companhia poderá ainda exercer a opção outorgada pelo seu
acionista controlador, conforme fato relevante divulgado em 24.10.12”,
omitindo novamente a possibilidade de descumprimento da "PUT".

Em seu interrogatório perante esta Magistrada o acusado
exerceu o direito  constitucional de ficar em silêncio, cientificado na
oportunidade do disposto no artigo 186 e parágrafo único do Código de
Processo Penal.

Os doutos Advogados constituídos pelo acusado, por sua vez,
insurgem-se contra as acusações, sustentam que o acusado não agiu de má-
fé, e que o corpo diretivo da Companhia sempre teve conhecimento da
integralidade das cláusulas que condicionavam o exercício do contrato da
"Put", e nunca intenção da empresa mudar seu plano de negócios que
levasse à invalidade da cláusula "Put", tanto assim é que após a notificação
de conflito apresentado pelo acusado, o contrato foi objeto de disputa entre
as partes; quanto às informações não divulgadas no fato relevante de
24/10/2012, não só aquela relacionada ao plano de negócios, como também
a que versava sobre a cotação das ações da Companhia, foram
desnecessárias no entender do Diretor de Relações com Investidores da
OGX, pessoa responsável pela publicidade das informações na Companhia,
não tendo o acusado relação com o que foi divulgado; afirmam ser
contraditório o entendimento feito pela acusação em razão da natureza do
contrato que deu origem à cláusula ‘Put’, haja vista que o seu acionamento
somente poderia ocorrer se fossem preenchidas as condições estabelecidas
contratualmente – o que não ocorreu, sendo tal avença diversa daquela que
o acusado celebrou com a empresa OSX, pelo que descaberia fazer
qualquer comparativo, como o faz o Ministério Público Federal. Alegaram
que a confiança externada pelo acusado correspondia à sua percepção sobre
os negócios da OGX, não incidindo qualquer má-fé no sentido de dar causa
a uma manipulação de mercado. Registram  que o acusado foi a pessoa que
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mais investiu na Companhia desde a sua constituição, e, tal realidade,
persistiu, mesmo após a apresentação dos resultados inconclusivos do
Grupo de Trabalho da OGX; destacam que, em 26.03.2013, o acusado
realizou a compra direta de mais 6.920.000 ações da OGXP3 à cotação de
R$2,27, totalizando o montante R$15.708.400,00 (quinze milhões,
setecentos e oito mil e quatrocentos reais), e, entre novembro de 2012 e
agosto de 2013, realizou investimentos na OSX que totalizaram mais de
R$1 bilhão – o que seria ilógico supor que tamanhos aportes seriam
realizados por alguém que conhece ou tem convicção no insucesso de uma
empresa. Sustentam, ademais, que das manifestações realizadas pelo
acusado em sua rede social do Twitter, não se verificou qualquer iniciativa
do acusado no sentido de alardear as qualidades da OGX ou publicizar
conquistar ou projetos dessa empresa, tampouco de convencer o mercado
de algo em seu favor, e que o real contexto do Twitter em que o acusado
menciona “plano de negócios” diz com o conteúdo de outro Twitter no qual
o acusado anunciou a participação da Companhia na 11ª rodada de licitação
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”),
em parceria com a petrolífera multinacional Exxon Mobil, situação que não
guardar conexão com a viabilidade econômica dos poços já arrematados;
aduzindo, ainda, que tais declarações, por terem se realizado através de
canais impróprios para fins de divulgação de informações oficiais de
mercado, devem ser desconsideradas para fins de apuração do crime de
manipulação de mercado. Afirmam que o acusado sequer dispunha de um
posicionamento acerca da exigibilidade da cláusula ‘put’ quando o aditivo
ao Fato Relevante de 01.07.2013 foi publicado; ademais, aduzem que,
ainda que acusado tivesse sido consultado sobre a publicação daquele
aditivo e apresentado algum posicionamento contrário a ele, a Companhia
faria a comunicação de seu conteúdo, na medida em que a diretoria da
OGX dispunha de um entendimento diverso ao do acusado no tocante a
validade da cláusula ‘put’.

Malgrado os esforços dos eminentes Advogados constituídos
pelo acusado que, registro, somente o elevado e notável conhecimento
técnico-jurídico viabilizou sustentar a peça de defesa, forçoso reconhecer
que a tese defensiva é flácida em confronto com o contexto fático, 
documentos e demais provas coligidas aos autos pelos não menos
renomados Procuradores da República qua atuaram no presente processo.

As provas que sustentam a acusação, quanto à autoria
delitiva, projetam-se diretamente sobre o  acusado Eike Fuhrken Batista, à
época dos fatos criminosos, acionista controlador e Presidente do Conselho
de Administração da sociedade empresarial OGX PETRÓLEO E GÁS S/A,
não existindo mínima dúvida que se trata de conduta corrompida que 
cogitou, engendrou e executou as manobras fraudulentas  que causou
alteração artificial e regular do funcionamento do mercado em bolsa de
valores – BM&FBOVESPA, de modo que sua conduta revela-se em
conditio sine qua non na prática delituosa, sem a qual a venda de suas
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ações em um cenário  permeado por manobras ilícitas a lhe favorecer
lucros em detrimento dos investidores de boa-fé, no períodos de 24/05/13 a
10/06/13, 28/08/13 a 03/09/13 e 27/08/13 a 02/09/13 não teria ocorrido.

O acusado Eike F. Batista, na condição de acionista
controlador e Presidente do Conselho de Administração da Companhia
OGX, tomou conhecimento dos resultados dos trabalhos produzidos,
em setembro de 2012, pela empresa SCHLUMBERGER SERVIÇOS
DE PETRÓLEO LTDA e pelo Grupo de Trabalho da OGX, todos com
registros relevantes para a inviabilidade econômica dos Campos explorados
pela Companhia, e, por via de consequência, expondo a premente
necessidade de alteração do plano de negócios da Companhi, e qualquer
homem probo, nas mesmas condições, teria agido de modo a não ludibriar
o mercado de investidores em bolsa de valores.

O argumento da defesa em apontar contradição ao fato de ter
tido o acusado conhecimento antecipado do insucesso da Companhia e,
concomitantemente, realizar vultosos investimentos na empresa, dando
como exemplo compra de 6.920.000 ações da OGX ao preço de R$2,27
cada, totalizando R$15.708.400,00, feita pelo acusado em 26/03/2013.

Essa manobra do acusado, ao contrário do que faz entender a
defesa, só reforça sua conduta criminosa, pois salta aos olhos o desiderato
de sustentar suas desmedidas posturas e levar os investidores a adquirir  as
ações da sua Companhia, tanto é assim que, no mesmo dia 26/03/2013, o
acusado não perdeu tempo e vendeu a mesma quantidade de ações, ao
mesmo preço unitário (R$2,27) embolsando o mesmo valor
(R$15.708.400,00), conforme faz prova  o Formulário Consolidado de
operações com valores mobiliários e derivativos, entre os dias 1° a 31°
de março de 2013, da empresa OGX (evento 592, fl.15), como
demonstrado pela douta  Advogada da Assistente de Acusação, Dra.
Fernanda de Assis Balaguer OAB/RJ 121.178 e outros (ASSOCIAÇÃO
DOS INVESTIDORES MINORITÁRIOS – ADMIN).

Patente que o acusado Eike F. Batista, com essa manobra,
pretendia elevar sua credibilidade de modo artificial no sucesso dos seus
negócios, como afirmou a defesa, ao divulgar que fez investimento de
monta em sua Companhia, com realização de vultosos investimentos na
empresa, em 26/03/2013, como acima demonstrado, pretendia dar exemplo
aos investidores de boa-fé da seriedade dos negócios, entretanto, essa
suposta credibilidade não passou de falácia, haja vista  que  no mesmo dia
26/03/2013, vendeu a mesma quantidade de ações,  fazendo sobressair o
dolo da conduta, em razão de ele mesmo ter realizado a manobra de aportar
recursos na Companhia sem a intenção de efetivamente investir, o que faz
sobressair a má-fe em sua conduta.

Evidente que o acusado Eike F. Batista tinha ciência do
cenário adverso dos campos petrolíferos explorados pela OGX, muito antes
de firmar o simulado Instrumento Particular de Outorga de Opção de
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Subscrição de Ações e Outras Avenças (“Put OGX”), em 24 de outubro de
2012, com falsa promessa de desembolsar, em favor da empresa OGX,
vultoso aporte financeiro de até US$ 1 bilhão, mediante a subscrição de
novas ações de emissão da Companhia, ao preço de exercício de R$6,30, a
partir de 25 de outubro de 2012 até 30 de abril de 2014, sobre o pretexto de
garantir que não faltariam recursos para o desenvolvimento do plano de
negócio da empresa; ocultando do mercado de capitais o teor desse
contrato justamente para não frustrar seu desiderato criminoso,
inviabilizando a escusa que suscitou para não cumprir a avença.

Há de se destacar que, logo após ter sido noticiada a
celebração do mencionado contrato, e de escondê-lo do público externo
de forma proposital, o acusado foi alertado pelo Diretor Executivo da
Companhia, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro – o qual inclusive
acompanhou de perto os trabalhos do Grupo de Trabalho constituído no
âmbito da empresa –, que se os resultados fossem negativos, o acusado
teria que desembolsar a quantia que se comprometeu aportar na OGX.

Em depoimento prestado perante esta Magistrada, na
condição de testemunha arrolada pela acusação, Luiz Eduardo Guimarães
Carneiro, declarou (evento 570):

[Pergunta do MPF]: há um trecho no depoimento do senhor
na denúncia, folhas 19 que trata dessa questão de reportar ao
senhor sobre essa questão dos estudos ... paralelamente a
tudo isso, em outubro de 2012, um pouco antes da OGX
fechar a compra da participação da Petróbras no bloco BS4,
Eike resolveu disponibilizar uma PUT de 1 bilhão de dólares
pra OGX de maneira a assegurar que não faltariam recursos
para o desenvolvimento..., anunciando sua decisão ao
mercado, que o declarante procurou Eike naquela época e
deixou claro que na hipótese das análises vir a ser negativa a
companhia poderia vir a precisar desses recursos. ….se o
senhor confirma o depoimento?

Resposta da testemunha: Foi sim.

[Pergunta do MPF]: passando então a questão da PUT,
como que o senhor tomou conhecimento dessa questão da
PUT, essa foi uma decisão unilateral da parte do acionista
controlador?

Resposta da testemunha: Foi, ele nos chamou e disse que
tinha decidido disponibilizar a PUT pra empresa.

[Pergunta do MPF]: E ele chegou a falar a razão porque ele
iria disponibilizar a PUT?
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Resposta da testemunha: Eu não to lembrado se ele na
ocasião falou, me pegou de surpresa porque eu chamei a
atenção que se os resultados viessem a ser negativos eles iam
precisar desse dinheiro que ele tava disponibilizando, eu
acredito que ele quisesse garantir condições a empresa ter
recursos pra implantar os projetos.

É de lógica meridiana entender que,  negativo os resultados
da Companhia, inexoravelmente o plano de negócio vigente à época
deveria ser alterado. É de conhecimento público e notório que o acusado se
apresentou ao mercado de valores mobiliários como empresário sólido e
experiente no ramo. Dessa forma, é abusar da inteligência alheia vir nessa
senda e sustentar que não tinha conhecimento inequívoco da situação.

Certo é que a negativa de autoria não se sustenta,
sobressaindo a  forma ardilosa que fez uso para ocultar do público a
íntegra do acordo e permaneceu em silêncio eloquente quanto à
cláusula que deveria divulgar ao mercado, porém, tão logo lhe aprouve 
suscitou o direito de descumprir a avença, logo após o anúncio do novo
plano de negócio da Companhia.

A testemunha Luiz Eduardo Guimarães Carneiro em ouvido
como testemunha em audiência de instrução perante este Juízo,  apontou os
dirigentes da OGX que participaram da elaboração e assinatura do
indigitado contrato (evento 570):

[Pergunta do MPF]: Quanto a circunstâncias da celebração
da PUT, o senhor chega a tomar conhecimento de quem
participa da elaboração do contrato? Esses bastidores de
celebração desse contrato, como que isso se sucede?

Resposta da testemunha: O diretor jurídico participou da
elaboração desse contrato.

[Pergunta do MPF]: E o senhor na qualidade de CEO chega
a assinar o contrato também ou não?

Resposta da testemunha: Não, não cheguei a assinar, ele foi
assinado, se eu não me engano pelo diretor financeiro e o
diretor jurídico.

Confirmam as declarações acima de Luiz Eduardo, as
testemunhas Roberto Bernardes Monteiro e José Roberto Pena, então
diretores executivos da OGX à época, revelam que tiveram conhecimento
dos termos do instrumento de contrato, relatando, outrossim, divergência
por parte da Companhia quanto à interpretação da cláusula suscita
pelo acusado Eike para não cumprir a avença.
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A testemunha José Roberto Pena, à época, Diretor Jurídico da
Companhia, em Juízo, afirmou que participou da elaboração do contrato,
seguindo modelo que havia sido elaborado pela empresa OSX, e ao final,
depois de todos os ajustes, leu e assinou o mencionado instrumento
contratual (evento 570):

[Pergunta do MPF]: em relação a cláusula PUT, o senhor
participou da elaboração dessa cláusula?

Resposta da testemunha: Eu participei da elaboração do
contrato da PUT, no sentido de que eu participei, mas o
contrato, ele foi elaborado, já tinha uma primeira minuta,
que tinha sido elaborada pela OSX, e a ideia era usar modelo
semelhante pro contrato…eu participei da elaboração do
contrato.

[Pergunta do MPF]: Certo, o senhor participou pela OGX,
correto? Por parte do acionista controlador, quem ficou a
cargo de revisar minuta?

Resposta da testemunha: Eu não me lembro ao certo, tinha
uma área jurídica grande na holding, e exatamente quem era
o advogado que ficou responsável por aquilo ali eu não me
lembro … tinham, pelo menos, uns cinco ou seis que
poderiam ter estado envolvidos na discussão e foi algo
relativamente rápido.

[Pergunta do Juízo]: Mas o senhor leu o contrato e assinou?

Resposta da testemunha: Li e assinei.

Afirmou, ainda, a mencionada testemunha, que não havia
cláusula no contrato em questão que exonerasse Eike Batista do
cumprimento da obrigação, em caso de mudança no plano de negócio
da Companhia, e, ainda que existisse, argumentou que não houve
alteração no plano de negócio da empresa, que continuou sendo o mesmo,
explorar e produzir petróleo (evento 570):

(…) eu entendo que o contrato não permite, ou seja, não
exonera o senhor Eike Batista da obrigação de aportar
aquele valor, ou até aquele valor, se houver uma alteração no
plano de negócios, não existe essa condição, ou seja, que não
haja alteração no plano de negócios ou de outra maneira, de
que uma alteração de plano de negócios, não é a causa da
extinção da obrigação de aportar aquele valor na
companhia, é isso que eu entendo, e eu entendo também que
não houve uma alteração do plano de negócios da
companhia, que o negócio da companhia continua sendo o
mesmo que era explorar e produzir petróleo, então primeiro
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que não existe no contrato nada que possa significar que uma
alteração do plano de negócios exoneraria o senhor Eike
Batista da obrigação de aportar aquele valor, eu entendo que
não houve, ainda que existisse, eu entendo que não houve
uma alteração do plano de negócios.

Em declaração convergente ao que acima afirmado, a
testemunha Roberto Bernardes Monteiro, Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores da Companhia OGX – de 27/04/2012 a
19/09/2013-, declarou (evento 570):

(…) Esse contrato aconteceu no final de 2012, não sei
precisar exatamente a data dele, mas foi no final de 2012,
quando nós estávamos olhando a possível aquisição de um
campo e petróleo chamado PS4, nós dizíamos que nós
gostávamos do campo, porém a posição de caixa da
companhia tava bem ajustada pro desenvolvimento dos
campos que tinham que ser desenvolvidos, pro tubarão
martelo, pro tubarão azul, e assim por diante, pro tubarão
tigre, gato e areia, e aí então o Eike sugeriu que fizéssemos
então um contrato parecido com o que foi feito na OSX em
2010, se não me engano, que era um contrato de PUT, se
chamava contrato de PUT, esse contrato dava a OGX o
direito de emitir ações e vender essas ações a um preço
determinado pra ele, até um valor máximo de 1 bilhão de
dólares, então assim foi feito, ele sugeriu que nós fizéssemos
isso, seria praticamente uma doação dele pra companhia,
enfim, um suporte muito importante pro caixa da companhia,
se a companhia precisasse de dinheiro, as equipes jurídicas
da EBX e da OGX se juntaram, redigiram esse contrato com
base no que havia sido feito na OSX alguns anos atrás, e foi
feito o contrato de PUT, nós assinamos o contrato.

Verifico, de fato, conforme apontou a defesa, a diretoria
executiva da Companhia OGX teve conhecimento do teor do contrato da
“Put OGX” firmada entre a Companhia e Eike Batista, como também dois
de seus diretores à época, Roberto Bernardes Monteiro – Diretor
Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, e José Roberto Pena –
Diretor Jurídico, declararam que assinaram o instrumento contratual, tendo
este último também afirmado que participou da fase de elaboração do
contrato.

Destarte, é possível inferir que, no âmbito interno da
Companhia, além do corpo diretivo, os conselheiros independentes também
tiveram conhecimento da íntegra do contrato (Put OGX), conforme se
depreende das declarações, em Juízo, da testemunha Rodolfo Riechert,
Conselheiro da OGX, à época dos fatos, simplesmente por ferir a lógica do
razoável que os conselheiros tenham se eximido de cumprir suas relevantes
funções junto à Companhia  (evento 570):
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[Pergunta do MPF]: Na qualidade de conselheiro então .... o
senhor chegou a participar como conselheiro do conselho da
celebração desse contrato de PUT entre a companhia e o
acionista controlador?

Resposta da testemunha: Não

[Pergunta do MPF]: Não chega a analisar, assinar, nada
disso?

Resposta da testemunha: (balança a cabeça negativamente)

[Pergunta do MPF]: Mas isso chega a ser reportado ao
conselho, correto?

Resposta da testemunha: Olha eu não me recordo de quando
foi a data desse contrato de PUT.

[MPF]: Foi em 2012

Resposta da testemunha: Eu também não recordo se isso daí
chegou a ser passado no conselho, foi uma celebração do
próprio acionista com … foi simplesmente comentado depois,
não foi algo que foi debatido dentro do conselho.

[Pergunta do MPF]: Se fosse ou caso tenha sido debatido no
conselho, isso é objeto de ata? É registrado?

Resposta da testemunha: Eu imagino que uma operação
dessa natureza deveria ser né.

Esclareço que, visando o cumprimento da "Put" de US$1,0
bilhão, os membros independentes do Conselho de Administração deviam
ter dirigido ao acionista controlador, Eike Batista, notificação acerca do
exercício da Opção da "Put", precedida de aprovação pelo Conselho de
Administração da Companhia de aumento de capital necessário ao aporte
financeiro, conforme previsto no item 1.3.3 do Contrato de Opção de
Subscrição de Ações e Outras Avenças (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.201/207); deliberação essa que não foi realizada
pelos então membros do Conselho de Administração, que inclusive
sequer exerceram, à época, a Opção da "Put", apesar do cenário de
crise financeira e produtivo que se encontrava a Companhia.

A respeito, a testemunha Roberto Bernardes Monteiro Diretor
Executivo da OGX, à época (diretor financeiro e diretor de relações com
investidores, de 27/04/2012 a 19/09/2013), em Juízo, afirmou em seu
depoimento (evento 570):
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[Pergunta do MPF]: E como é a deliberação pro exercício
da PUT? É o conselho diretor? Quem que delibera sobre
isso?

Resposta da testemunha: Não, inicialmente seriam os
conselheiro independentes, a companhia tinha na época três
conselheiros independentes se não me engano, os
conselheiros independentes seriam os conselheiros que
autorizariam o exercício da PUT, isso tava no contrato né,
porém no final de junho, lá pelo dia 20 de junho os três
acionistas independentes saíram da companhia, depois de
uma reunião de conselho que eles nos passaram a atribuição
de exercer a PUT caso necessário fosse.

Esclareço que não está em análise, nestes processo, se
membros da Companhia tiveram ou não conhecimento da íntegra do
indigitado contrato, mas sim a divulgação incompleta das condições de
exigibilidade da avença, que levou o público investidor a uma falsa
percepção do fato noticiado, pelo qual responde o acusado a presente
ação penal; sem prejuízo, por óbvio, que o Ministério Público Federal,
no âmbito de seu mister, entenda pertinente, promover a
responsabilização criminal de outro(s) agente(s) eventualmente
envolvido(s) nos citados eventos fraudulentos.

Neste escopo, a prova dos autos evidencia que antes da
exibição da íntegra do contrato “Put OGX” que somente ocorreu em
10/09/2013, o acusado em nome da Companhia OGX,
propositalmente, não comunicou ao mercado que a Opção da "Put" não
poderia ser exercida caso "o plano de negócios da Companhia conforme
vigente à época não requeresse capital social adicional de imediato",
nos termos do quanto previsto no mencionado instrumento de contrato
(item 1.3); informação relevante à tomada de decisão de investimento.

Diferentemente do que afirmou a testemunha José Roberto
Pena, Diretor Jurídico da Companhia OGX, que participou da
elaboração do citado instrumento contratual, a cláusula omitida do
mercado é bastante ampla, não restringe apenas à alteração do objeto
social da Companhia, e abria a possibilidade de arguir a inexigibilidade do
quanto pactuado diante de qualquer alteração do plano de negócio da
empresa vigente ao tempo da celebração da avença (24/10/2012).

A validade da  cláusula "Put" não afasta a imperiosa
necessidade de o acusado dar a correspondente publicidade da íntegra do
indigitado instrumento contratual, não lhe assistindo o direito de ocultar,
escamotear, manter na gaveta escondida do mercado de investidores as
condições de exigibilidade da avença, o desconhecimento em completude
da avença dos investidores fomentou a crença no mercado de capitais de
que haveria uma solução, de curto prazo, para a efetividade dos projetos da
Companhia.
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O acusado ao transmitir credibilidade no êxito dos seus
negócios tinha o dever legal de agir com transparência no mercado de
investidores e não usar de manobra fraudulenta visando obter vantagem em
detrimento alheio.

Destarte, diante da necessidade de assimetria
informacional e da umbilical ligação entre as informações relevantes
que condicionavam a eficácia do negócio jurídico celebrado e a cotação
dos valores mobiliários, a divulgação ampla era obrigatória –
postulado do full disclosure (art. 157, §4º, da Lei 6404/76) – o que não
ocorreu.

E isso foi devidamente manipulado pelo acusado Eike
Batista.

O acusado Eike Batista ciente do cenário de crise financeira e
produtiva que já se encontrava a Companhia OGX à época, e sempre bem
assessorado por notáveis advogados, articulou-se para externar ao mercado
sua confiança na Companhia, de modo a valorizar as negociações de seus
ativos, sem, contudo, colocar em risco seu patrimônio pessoal.

Imbuído desse propósito, determinou a inserção no
instrumento contratual a condição resolutiva, ocultada intencionalmente
do mercado, “plano de negócio da Companhia conforme vigente à época
da assinatura do contrato”, com conhecimento antecipado de que o plano
de negócio da empresa seria inevitavelmente alterado e poria fim ao
negócio jurídico, desonerando-se de adimplir a falsa promessa de
aportar até US$ 1 bilhão para fazer frente aos problemas operacionais
e de caixa da empresa OGX, induzindo os investidos em erro quanto à
precificação dos ativos vinculados a Companhia.

Vejamos.

No Fato Relevante de 29/10/2012, foi divulgado apenas a
seguinte condicionante : "A Opção poderá ser exercida a qualquer
momento até 30 de abril de 2014 e está condicionada à necessidade de
capital social adicional da Companhia e a ausência de alternativas mais
favoráveis, condições estas que serão determinadas pela maioria dos
membros independentes do Conselho de Administração da Companhia".

E mais, nesse mesmo comunicado o acusado Eike Batista
declarou: 

“Ao conceder essa opção, enfatizo a minha confiança na
qualidade do corpo técnico e ativos da Companhia, bem
como nas novas oportunidades que o setor de óleo e gás
oferece à OGX”, comentou Eike Batista, acionista
controlador e Presidente do Conselho de Administração da
OGX”.
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Trata-se de declaração fraudulenta, pois o acusado já tinha
ciência das projeções negativas dos recursos da Companhia e prometia algo
que sabia que não cumpriria, pois tinha consigo informação contratual
relevante, não divulgada ao público.

Ao olhos do mercado, naquele momento, o aporte
financeiro de até US$ 1 bilhão poderia ser injetado de imediato até 30
de abril de 2014 (marco temporal) na Companhia, à medida que ela
precisasse de capital adicional para a consecução de seu plano de
negócio.

O mercado investidor desconhecia a informação de que o
aporte de capital prometido estava vinculado à manutenção do plano
de negócio da empresa vigente à época da celebração da avença Put
(24/10/2012).

É notório que o acusado pretendia com o acordo relativo à
outorga dos poderes acima relatados (“cláusula put”), com condições
(ocultadas do público externo) que tornavam o instrumento contratual
totalmente inócuo, apenas incrementar os ativos da Companhia, diante do
cenário de intensa queda na cotação das ações da empresa na Bolsa de
Valores naquela época, é o que se depreende do depoimento da testemunha
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (evento 570):

(…) A PUT foi outubro de 2012, na realidade quando eu fui
pra lá em junho as ações já estavam caindo muito, foi
episódio do fato relevante que reduziu a produção … que
tinha expectativa no mercado de 15 mil barris e foi fixado em
5 mil barris, eu lembro que aí houve uma queda grande da
ação, isso foi em junho, anterior a minha entrada.

Após a divulgação do fato relevante de 24/10/2012, o acusado
continuou empreendendo manobras fraudulentas para sustentar a fraude
engendrada, induzindo o público investidor a erro.

Em fevereiro de 2013, o acusado, inequivocamente, teve
ciência do estudo da empresa de engenharia Rameshni & Associates
Technology & Engineering (“RATE”) o qual “concluiu que o projeto da
Companhia para a solução do problema dos Campos em relação ao H2S
resultaria em equipamentos grandes demais e altos custos, se comparados
ao potencial produtivo” - espancando qualquer dúvida acerca da
viabilidade econômica dos Campos; e nenhuma postura proativa adotou,
no sentido de atualizar o mercado investidor dessas informações
relevantes à tomada de decisão de investimento.

Pelo contrário, o acusado permitiu a divulgação do fato
relevante do dia 13/03/2013, que anunciou a forjada comercialidade das
acumulações de Pipeline, Fuji e Illimani na Bacia de Campos; e ainda,



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=51161290818… 43/84

neste mesmo comunicado, informou que teria submetido à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) planos de
avaliação de descoberta (PAD) referente às bacias de Campos e Santos. 

Por conseguinte, cerca de dois meses após, em 29/05/2013, o
acusado Eike Batista, em sua conta pessoal na rede social “Twitter”,
disparou diversas mensagens otimistas acercas dos negócios da OGX,
deixando, outrossim, transparecer sua ciência acerca da alteração do plano
de negócios da Companhia; sinalizando para seus seguidores, investidores
e potenciais investidores, que um novo plano de negócios seria publicado
em breve pela OGX (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls. 603, 611 e
845).

A tese defensiva, segundo a qual o real contexto da
mensagem em que o acusado declara “Vamos apresentar plano de negócio
em breve!", diria com conteúdo de outra mensagem na rede social Twitter,
na qual o acusado anunciou a participação da Companhia na 11ª rodada de
licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(“ANP”), em parceria com a petrolífera multinacional Exxon Mobil,
situação que, ao sentir da defesa, não teria conexão com a viabilidade
econômica dos poços já arrematados; não se sustenta.

Quando o acusado declara, em 29/05/2013, em sua rede social
“Twitter” que: “ganhamos blocos em parceria com EXxon” ele diz também
que: “OSX2 OsX3 chegando até final do ano”; evidenciando mais uma
mentira propalada ao mercado.

O acusado já sabia que a “OSX2” não entraria em produção
no Brasil, no segundo semestre de 2013, e se valeu dessa informação para
obter vantagem indevida em detrimento do mercado.

Assim, indubitavelmente, as mensagens disparadas pelo
acusado em sua rede social “Twitter”, notadamente aquele em que ele diz
“Vamos apresentar plano de negócio em breve!”, já davam sinais de que
em breve ele invocaria – como de fato invocou – a cláusula omitida do
público investidor para desonerar-se da obrigação pactuada com a OGX; o
que, de fato, ocorreu logo após ao anúncio da alteração no plano de
negócio da Companhia, o qual o acusado sabia previamente que seria
apresentado, pois já era de seu conhecimento o contexto fático vivenciado
pela Companhia, ao menos, desde setembro de 2019, ou seja, antes da
celebração da avenca.

Não prospera, ademais, a alegação da defesa que tais
declarações do acusado, por terem se realizado através de canais
impróprios para fins de divulgação de informações oficiais de mercado,
devem ser desconsideradas para fins de apuração do crime de manipulação
de mercado.
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As declarações do acusado foram realizadas em ambiente
virtual, rede social “Twitter”, em que ele mantinha, à época, contato direito
com os seus cerca de 1,3 milhão de seguidores, investidores e potenciais
investidores, atualizando-os de todos acontecimentos da Companhia, em
primeira mão, inclusive em tempo real (autos 0509434-59.2015.4.02.5101,
evento 28 e 29).

Além disso, neste mesmo canal de comunicação, o acusado
encorajava pequenos investidores, inclusive fazendo “chacota” daqueles
mais céticos, que duvidavam das maravilhas que o acusado divulgava sobre
os negócios da Companhia, como referenciado nos eventos suso
mencionados.             

Nessa linha, patente a intenção do acusado em induzir
terceiros a negociar com os papéis da Companhia com base em notícias
falsas.

Assim, em que pese as declarações do acusado terem sido
realizadas fora do âmbito da bolsa de valores, as mesmas afetaram
diretamente o seu regular funcionamento, causando impacto na decisão de
investimento, principalmente dos pequenos investidores.

Na sequência, cerca de dois meses após propalar o sucesso
dos negócios da OGX em sua rede social “Twitter”, o acusado anuncia
aquilo que já tinha conhecimento desde setembro de 2012 e que foi
reforçado, em fevereiro de 2013, pela empresa RATE.

Com efeito, em 01/07/2013, por meio de Fato Relevante, o
acusado Eike Batista divulga ao mercado a inviabilidade dos Campos de
Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia. No mesmo comunicado,
sorrateiramente para eximir-se dos atos ilícitos, até então, praticados –,
consignou: “(…) a Companhia informa que não devem ser consideradas
válidas as projeções anteriormente divulgadas, inclusive as que dizem
respeito a suas metas de produção”. (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fl.613/615).

Coincidência ou não, tal anúncio se deu dias após a saída de
três dos Conselheiros independentes da mesa do Conselho de
administração da Companhia (Pedro Sampaio Malan, Rodolpho Tourinho
Neto e Ellen Gracie Northfleet), ocorrida em 21/06/2013, cuja as razões o
órgão acusador não se debruçou nestes autos.

Como se não bastasse, o acusado permitiu a divulgação do
Fato Relevante do dia 03/07/2013 – aditivo ao Fato Relevante do dia
01/07/2013, o qual reforçou a possibilidade de exigir a bilionária Opção
“Put OGX” em face de si, nos termos da avença celebrada em
24/10/2012, caso alegadamente a Companhia OGX necessitasse de
caixa adicional.
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Como segue:

Fato Relevante – Suspensão do Desenvolvimento dos Campos
de Tubarão Tigre, Tubarão Gato, Tubarão Areia e Adequação
do Afretamento de Unidades de Produção – Aditamento Rio
de Janeiro, 03 de Julho de 2013 - A OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural
responsável pela maior campanha exploratória privada no
Brasil, vem, em cumprimento à determinação constante do
Ofício da Comissão de Valores Mobiliários SEP/GEA-1/N.
312/2013 apresentar os seguintes esclarecimentos adicionais
em relação ao fato relevante divulgado no dia 01.07.2013 1.
O ofício da CVM solicita esclarecer o seguinte: • O motivo do
desembolso imediato do valor de US$449 milhões, tendo em
vista que a “modificação do contrato de afretamento do
FPSO OSX-3 somente entrará vigor após a amortização total
pela OSX do financiamento contraído pela mesma para a
construção da unidade, previsto para 2015”; • Como foi
precificado o valor para garantir o direito da OGX de
terminar os contratos de afretamento das unidades FPSO
OSX-3 e WHP-2, sem ônus a partir do 13º e 12º anos,
respectivamente; • Informar se o valor de 70% dos US$449
milhões é suficiente para a OSX concluir a construção do
FPSO OSX-3 e WHP-2; • Informar o destino dos 30%
restantes; • Informar o impacto e as consequências
financeiras que o desembolso de US$449 milhões causará no
caixa da companhia. 2. Inicialmente cabe esclarecer que o
acordo celebrado entre a OGX e OSX em relação aos eventos
informados no dia 01.07.2013 (“Acordo”) tem como objeto
compensar a OSX: (i) pelos gastos já incorridos pela mesma
na construção das unidades cuja encomenda está sendo
cancelada pela OGX e (ii) pelo direito ora estipulado em
favor da OGX, nos contratos de afretamento do FPSO OSX-3
e WHP-2, no sentido de poder terminar esses contratos, sem
ônus, a partir do 13º e 12º anos (o prazo original era de 20 e
25 anos respectivamente, sem direito a término antecipado).
3. O Acordo contempla um desembolso de caixa para a OSX
no valor aproximado de US$449 milhões. Esse desembolso
está sendo efetuado de forma imediata por dois motivos (i)
primeiro porque, somente na aquisição de bens e serviços
destinados à construção das unidades ora canceladas, a
própria OSX já teve um desembolso de caixa de
aproximadamente US$383 milhões, sendo importante a
imediata recomposição do seu caixa e (ii) segundo porque o
pagamento imediato foi a contrapartida para a negociação
do valor final que envolve um desconto da ordem de 30% em
favor da OGX. 4. A Companhia esclarece ainda que para a
determinação do valor para compensar o direito de término
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antecipado dos contratos com a OSX, acima referido, foi
adotado o método de fluxo de caixa descontado. 5. Ainda
pelo Acordo, aproximadamente 70% desse montante deve ser
empregado no pagamento de custos de construção do FPSO
OSX-3 e WHP-2. O saldo pode ser empregado livremente
pela OSX. A OGX acredita que com esse valor, combinado
com a possibilidade de conseguir financiamento para custear
a construção da WHP-2, a OSX deverá estar em condições de
concluir a construção dessas unidades, valendo destacar que
a construção do FPSO OSX-3 já está praticamente concluída.
6. A Companhia acredita que não obstante o desembolso
atual, a perspectiva do recebimento do valor devido pela
cessão de uma participação de 40% nos Blocos BM-C-39 e
BM-C-40 tem condições de assegurar recursos necessários
para que possa honrar com os seus compromissos de médio
prazo. Na medida em que seja necessário caixa adicional, a
Companhia poderá ainda exercer a opção outorgada pelo
seu acionista controlador, conforme fato relevante
divulgado em 24.10.2012. sem grifo no original.

Mantendo-se o acusado silente quanto à possibilidade de
não cumprir a avença, enquanto continuava em ritmo voraz alienando
ações da empresa.

Àquela altura, o acusado, vendo-se na iminência de ser
compelido a honrar a avença “Put OGX”, por pressão dos investidores e/ou
dos agentes fiscalizadores do mercado, haja vista a premente necessidade
de caixa adicional pela Companhia, agravada após o anúncio da
inviabilidade de seus campos petrolíferos, apressou-se para legitimar sua
escusa ao cumprimento da obrigação.

Nesse estado de coisas, o acusado viabilizou o anúncio ao
mercado do Fato Relevante de 27 de agosto de 2013, que divulgou a
mudança do plano de negócio da Companhia OGX - acontecimento que
Eike Batista já sabia que ocorreria desde setembro de 2012, ou seja, antes
de firmar a avença "PUT OGX".

Como segue:

Fato Relevante – OGX anuncia decisão em relação aos
blocos ganhos na 11ª Rodada de Licitações – Rio de Janeiro,
27 de agosto de 2013 - A OGX Petróleo e Gás Participações
S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK),
comunica ao mercado que tendo em vista o novo plano de
negócios da Companhia, resultante da decisão de suspender
o desenvolvimento dos campos Tubarão Tigre, Tubarão
Gato e Tubarão Areia, a Diretoria Executiva da Companhia
decidiu reavaliar a estratégia de exposição a novos riscos
exploratórios. Nesse processo a Diretoria Executiva concluiu
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não ser recomendável, no momento atual, assumir risco
exploratório de novas áreas, em relação as quais não tenha
logrado formar consórcios com outras empresas, através do
que seria possível mitigar o risco exploratório. Sem grifos no
original

Ato contínuo, o acusado articulou-se para que fosse publicado
o Fato Relevante do dia 6 de setembro de 2013, comunicando ao mercado o
exercício da Opção de Put, no valor de US$ 1 bilhão, em face de si.

Transcrevo:

Fato Relevante – OGX EXERCE "PUT" DE US$1,0
BILHÃO CONCEDIDA POR SEU ACIONISTA
CONTROLADOR – Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2013 -
A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”)
(Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), comunica ao
mercado que a Diretoria da Companhia, por decisão
unânime, exerceu opção em face de seu acionista
controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista, conforme
Instrumento Particular de Outorga de Opção de
Subscrição de Ações e Outras Avenças, celebrado em 24
de outubro de 2012 e divulgado ao mercado naquela
mesma data, para que venha a subscrever novas ações
ordinárias de emissão da Companhia, ao preço de
exercício de R$6,30 (seis reais e trinta centavos) por ação,
no valor equivalente a US$1.000.000.000,00 (hum bilhão
de dólares dos Estados Unidos da América) (“Put” ou
“Opção”), com o imediato desembolso de
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados
Unidos da América) e o saldo de forma modulada diante da
necessidade de caixa adicional pela Companhia, conforme
determinação de sua administração. A Diretoria proporá uma
reunião extraordinária do Conselho de Administração para a
convocação de Assembleia Geral destinada a aprovar o
imediato aumento de capital social no valor de
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados
Unidos da América). grifei

Neste mesmo dia (6 de setembro de 2013), de forma ardilosa,
o acusado apresentou oposição ao exercício da Opção, apoiando-se na
cláusula contratual de desoneração prevista no contrato, que ainda
continuava oculto do público externo, qual seja: “1.3. A opção aqui
concedida está sujeita à verificação de necessidade de capital social
adicional de imediato pela Companhia para a (i) realização de seu plano
de negócios conforme vigente na data de assinatura deste Contrato.”, a
mesma que ele omitiu do mercado por cerca de 11 meses, enquanto
alienava ações da Companhia obtendo expressiva vantagem indevida
ilícita em detrimento do público investidor.
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Transcrevo a seguir o teor da mencionada notificação, datada
de 6 de setembro de 2013 e subscrita pelo acusado, encaminhada a
Diretoria da OGX (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.587):

" À OGX PETRÓLEO E GÁS S.A.

LUIZ EDUARDO GUIMARÃES CARNEIRO

REINALDO BELOTTI

ROBERTO MONTEIRO

JOSÉ ROBERTO FAVERET CAVALCANTI

Ref. Exercício do contrato de PUT de US$ 1,0 Bilhão

Prezados Senhores,

Confirmo o recebimento da correspondência por meio da
qual V.Sas. comunicam ter havido decisão unânime da
Diretoria da OGX no sentido de exercer a opção objeto do
Contrato de Opção de Subscrição de Ações ("Contrato")
celebrado em 24 de outubro de 2012.

Serve a presente como Notificação de Conflito, nos termos do
Contrato. Dessa forma, decorrido 60(sessenta) dias sem a
resolução da disputa a respeito da validade do exercício da
PUT, será instaurado procedimento arbitral no âmbito da
Câmara de Arbitragem do Mercado, consoante estabelecido
no próprio Contrato.

Ressalvo meus direitos previstos em contrato e decorrentes de
lei no sentido de questionar as circunstâncias, a forma, o
conteúdo, a validade e os demais aspectos legais do
pretendido exercício da opção.

Cabe à Companhia adotar as providências necessárias no
intuito de divulgar ao mercado o devido fato relevante a
respeito da presente resposta, nos termos da legislação do
mercado de valores mobiliários.

Atenciosamente, 

EIKE FUHRKEN BATISTA "

Notificação essa comunicada ao mercado, por meio de Fato
relevante, em 9 de setembro de 2013 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls. 589/590).
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Após pública recusa em cumprir a avença e por pressão
da Comissão Valores Mobiliários, o acusado, em 10 de setembro de
2013, resolve então DIVULGAR a íntegra do contrato (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fl.104), momento em que toda sua farsa é
escancarada!

Ademais, aduz a defesa que, por opção deliberada do Diretor
de Relações com Investidores da OGX e sem qualquer participação do
acusado, não só foi omitido do público investidor a informação relacionada
ao plano de negócios, como também a que versava sobre a cotação das
ações da Companhia, a qual a seguir transcrevo:

“Opção não poderá ser exercida caso (…) (ii) a cotação
média ponderada das ações da Companhia na Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA no fechamento dos 20
pregões anteriores seja superior ao Preço da Opção
prevista na Cláusula 2.1 abaixo. (…) 2.1. O preço por Ação
Objeto a ser subscritos pelos Acionistas Controladores como
resultado do exercício da Opção será equivalente a R$ 6,30
(seis reais e trinta centavos) (“Preço da Opção”).” grifei

Ora, essa alegação em nada aproveita a defesa do acusado,
pelo contrário, só reforça a prova  de que não houve a devida divulgação da
integralidade das condições de exigibilidade da avença “Put OGX”, por ato
premeditado do acusado, que apenas a si mesmo trouxe proveito.

Alegou, ainda, a defesa, que o acusado, na posição de
Presidente do Conselho de Administração da OGX, não tinha nenhuma
responsabilidade ou atribuição funcional por divulgação de fato relevante.
No caso, o correto seria demandar do próprio Diretor de Relacionamentos
com Investidores, pelo que não poderia ser responsabilizado objetivamente
simplesmente por estar vinculado à companhia OGX.

Essa tese não merece melhor sorte.

O artigo 3º, §§1º e 2º, e 19°, ambos da Resolução CVM
358/02 impõe aos acionistas controladores – posição do acusado perante a
Companhia OGX, à época dos fatos, sabendo de fato relevante (art. 2º da
Resolução CVM 358/02), o dever de comunicar ao Diretor de Relações
com Investidores, que deverá promover a divulgação de forma adequada,
bem como, mesmo que haja omissão deste último, os acionistas
controladores, dentre outros, deverão comunicar o fato à CVM. E, na
hipótese de qualquer mudança nos fatos ou intenções objeto das
declarações feitas, impõe-se aos administradores o dever de promover
a imediata divulgação, retificando ou aditando a declaração anterior.

Ademais, o §4° do art. 157 da Lei 6.404 de 2015 impõe aos
administradores de companhia aberta o dever de publicizar qualquer
deliberação ocorrida na companhia capaz de influenciar a decisão dos
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investidores do mercado, in verbis:

§4º Os administradores da companhia aberta são obrigados
a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar
pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia.

Sendo inconteste as manobras fraudulentas utilizadas pelo
acusado, idôneas a manipular o mercado de capitais, patente, portanto, o
animus fraudandi, o que caracteriza o dolo de sua conduta.

O acusado atentou contra as condições de funcionamento do
mercado de capitais, dentre as quais a confiança e transparência que devem
pautar as negociações de valores mobiliários, enquanto fator de captação da
poupança popular e canalização de tais fluxos financeiros à viabilização
econômica de empreendimentos produtivos – o financiamento das
sociedades às quais vinculadas a emissão e a negociação dos valores.

Consigno que o montante de US$ 1 bilhão, objeto do contrato
“PUT OGX”, que o acusado deixou de aportar na Companhia, por ter sido
uma operação simulada para atrair investidores, não corresponde ao real
proveito da conduta para fins de incidência da norma penal incriminadora
contida no artigo 27-C da Lei 6385/76, enquanto tutela penal do mercado
de capitais.

A vantagem econômica prevista no tipo do artigo 27-C da Lei
6385/76 deve corresponder ao efetivo ganho obtido pelo agente,
relacionado ao aumento ou evitação de prejuízo de suas participações
acionárias, em decorrência das operações simuladas empreendidas.

In casu, o acusado alienou cerca de 353 milhões de ações da
Companhia OGX e cerca de 29 milhões de ações da Companhia OSX, a
preços superdimensionados, obtendo com essas operações um embolso na
ordem de cerca de 333 milhões de reais, entre a divulgação do fato
relevante de 24/10/2012, recusa pública em cumprir a avença (ocorrida em
6/09/2013) até a divulgação da íntegra do contrato “PUT OGX” em
10/09/2013.

Com efeito, se o acusado vendesse essas mesmas ações na
data de divulgação da íntegra da avença “PUT OGX”, em 10/09/2013,
momento em que toda sua farsa foi desfeita, o que levou a cotação das
ações da OGX e OSX, neste dia, passaram a valer, respectivamente, R$0,44
e R$0,81 (autos 05015832720194025101, fls. 76/115), obteria pouco mais
de 179 milhões de reais – o que demostra que as operações simuladas
efetivamente aumentaram a precificação dos valores de negociação das
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participações acionárias do acusado, evidenciando, portanto, seu
proveito econômico, qual seja, aproximadamente 154,1 milhões de
reais.

Bom que se diga que isto é apenas a ponta do iceberg, pois a
vantagem ilícita obtida pelo acusado, na sua exata medida, é inestimável,
haja vista os imensuráveis desdobramentos do ilícito por ele praticado no
cenário nacional e internacional.

Assim, diante do quanto exposto, não há como afastar  a
autoria e a materialidade do crime, comprovados à exaustão, no
decorrer da instrução criminal, as provas são contundentes,
inabaláveis pela generalidade da tese defensiva, e comprova que EIKE
FUHRKEN BATISTA praticou o crime do artigo 27-C da Lei 6.385/76
(com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.506, de
2017).

2.1.2.c – Culpabilidade.

Eike Fuhrken Batista, na qualidade de Acionista Controlador
e presidente do Conselho de Administração da Companhia OGX
PETRÓLEO E GÁS S/A., agiu com plena consciência de entender o caráter
ilícito da conduta, e capacidade de entendimento quanto à gravidade do
ilícito praticado; é pessoa que ostentam maioridade penal e higidez mental
(imputabilidade), com status de plena liberdade para conduzir suas ações e
com essa capacidade poderia entender o caráter ilícito do fato; e qualquer
pessoa, nas mesmas condições do acusado, podia compreender que não é
permitido criar condições artificiais de mercado, para auferir lucros
astronômicos, em detrimento dos demais operadores e do mercado de
capitais. O acusado é pessoa de larga experiência no mercado de capitais,
sabe perfeitamente seu dever jurídico de divulgar ao mercado não só
notícias atrativas acerca dos seus empreendimentos, como também outras
informações, ainda que prejudicais aos seus negócios, que tenham
influência na decisão de investidores no mercado; sem dúvida, e tinha
pleno entendimento de que a sua conduta visava praticar o crime pelo qual
foi denunciado, sendo – lhe exigível um atuar conforme o Direito.

O acusado, no implemento do desiderato criminoso,
ultrapassou todas as fronteiras da legalidade, aproveitaram-se da
fragilidade dos órgãos de fiscalização do mercado de capitais e do setor
petrolífero brasileiro, que deixaram de exigir da Companhia OGX o
instrumento contratual, objeto analisado neste feito, logo quando a
bilionária avença PUT foi noticiada.

Destaco, em especial, a falta de cautela na fiscalização por
parte da CVM e BM&FBovespa que deveriam promover a suspensão da
negociação dos ativos da Companhia, quando foram publicados os fatos



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=51161290818… 52/84

relevantes em questão contendo informações incompletas e falsas, nos
termos da Instrução Normativa 297 da CVM, de modo a impedir que mais
investidores fossem ludibriados e lesados.

Repiso, diferentemente do que ocorre no Brasil, no mercado
de capitais norte-americano, a Securities and Exchange Commission-SEC
(Comissão de Valores Mobiliários Americana) é proativa no combate à
manipulação de mercado, com regras rígidas que inviabilizam que
companhias divulguem ao mercado de valores mobiliários notícias
desacompanhadas de pertinente prova documental idônea.

O acusado, mesmo conhecendo a reprovabilidade jurídico
social da ação criminosa, decidiram livremente violá-la e afrontá-la,
quando tinha o dever jurídico de agir de modo contrário (diverso),
provocando prejuízos difusos e efeitos nefastos à própria Companhia que,
inclusive, entrou em processo de recuperação judicial.

Portanto, sem provas nos autos capazes de excluir ou mesmo
diminuir a culpabilidade, a conclusão judicial, à luz do acervo probatório, é
pela condenação do acusado.

2.2  CRIME DE INSIDER TRADING (ARTIGO 27-D DA LEI
6.385/76)

O crime de insider trading, tipificado no artigo 27-D da Lei
6.385/76 (uso de informações privilegiadas), com a edição da Lei 10.303,
de 31 de outubro de 2001, assim prevê:

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada
ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva
manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem,
vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio
ou de terceiro, com valores mobiliários:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até t
rês vezes o montante da vantagem ilícita obtida em
decorrência do crime.

A tutela do bem jurídico cinge-se à integridade, eficiência e o
regular funcionamento do mercado de valores mobiliários, que tem como
base a confiança e eficiência das empresas emissoras dos títulos lançados
no mercado de capitais, necessários à segurança, solidez e bom
funcionamento dos investimentos em títulos mobiliários.

Por sua vez, violada essa proteção às negociações de valores
mobiliários, o uso de informações relevante ainda não divulgada ao
mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação,
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em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários, causa prejuízos
irreparáveis aos inúmeros investidores e ao mercado sério, fazendo ruir a
confiança necessária ao empreendimento, surgindo um mercado
especulador, em que apenas uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas
inescrupulosas, detentoras de informações privilegiadas, auferem lucros,
enquanto os demais amargam prejuízos.

O crime é próprio, é cometido por aquele que tem o dever
jurídico de manter sigilo sobre a informação relevante, ainda não divulgada
aos demais operadores do mercado.

É crime formal, o qual se consuma com o uso indevido de
informação relevante não divulgada ao mercado, prescinde de resultado, ou
seja, independe da vantagem indevida efetivamente alcançada, entretanto,
exige-se que a conduta seja capaz de propiciar vantagem indevida para o
agente ou para terceiros.

A expressão informação relevante constitui elemento
normativo do tipo, é uma norma penal em branco, e por isso depende de
complementação, e deve ser aferida no caso concreto.

A Lei 6.404/76, em seu artigo 155, §1º, preceitua como
informação relevante “qualquer informação que ainda não tenha sido
divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e
capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários”.

Por sua vez, a Resolução CVM nº 358/02, em seu artigo 2º
preceitua que:

Art. 2º. Considera-se relevante, para efeitos desta Instrução,
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de
assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-
financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável:

I – na cotação dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados;

II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter aqueles valores mobiliários;

III – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos
inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
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Logo, informação relevante é aquela 1) importante no
âmbito da empresa capaz de alterar o valor do título mobiliário, 2) sigilosa
e não divulgada em tempo hábil ao mercado, e 3) capaz de propiciar a
alguém vantagem indevida e usada antes de propalada ao mercado de
capitais.

No caso sub examine, a informação relevante, relativa ao
primeiro período de alienações das ações OGX – 24/04/2013 a
10/06/2013 –, consiste na conclusão técnica e financeira da empresa
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, que
consubstanciou a análise empreendida pelo Grupo de Trabalho constituído
no âmbito interno da OGX em apresentação dirigida à Diretoria Executivo
da empresa em 24/09/2012, bem como no estudo técnico da empresa de
engenharia Rameshni & Associates Technology & Engineering (“RATE”),
entregue à Companhia em fevereiro de 2013, os quais atestavam a
inviabilidade financeira da exploração dos campos Tubarão Tigre, Tubarão
Gato e Tubarão Areia. Informação relevante não divulgada ao mercado; ao
revés, em março de 2013, a Companhia atestou o oposto, a viabilidade
econômica desses campos.

No que diz ao segundo período de alienações, entre
28/08/2013 e 03/09/2013 – ações da OGX –, e 27/08/2013 e 02/09/2013 –
ações da OSX –, a informação relevante consiste: i) na divulgação do
Fato Relevante de 24/09/2012, com anúncio incompleto do acordo
celebrado entre Eike Batista e OGX, sem exposição das condições de
exigibilidade da obrigação de aporte financeiro pactuada – notadamente a
inalteração do plano de negócio da Companhia –, as quais foram
divulgadas ao mercado somente em 10/09/2013, com a apresentação da
íntegra do instrumento contratual, ou seja, após as alienações em pauta e a
pública recusa do acusado Eike Batista em cumprir a avença; ii) e no
conhecimento antecipado do acusado de que a obrigação continente da
cláusula Put OGX não seria exigível, pois era de seu conhecimento a
inviabilidade econômica dos campos Tubarão Tigre, Tubarão Gato e
Tubarão Areia desde antes da firmatura da avença, situação que culminou
na alteração do plano de negócio da Companhia.

Consigno que a informação relevante acima impactava
diretamente a cotação das ações, não só da Companhia OGX, como
também da sociedade OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A – controlada pela
empresa offshore CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC,
constituída nos Estados Unidos/Estado de Nevada, tendo como controlador
o acusado Eike Batista –, por ser integrante do mesmo Grupo EBX,
fornecedora e uma das principais credoras da OGX, à época, conforme
demostra o estudo da empresa Blackstone (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.5091/5135).

Ademais, há também como informação relevante não
divulgada ao mercado, particularmente em relação as alienações
ilícitas das ações da OGX, em cinco momentos indicados
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especificamente – 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013, 02/09/2013,
02/09/2013 e 03/09/2013 –, os estudos empreendidos pela empresa
americana Blackstone para promover a reestruturação societária da OGX, o
primeiro apresentado à Companhia em 06/08/2013, com projeção de
diluição das participações dos acionistas – inclusive do acusado Eike
Batista.

Com efeito, tais informações relevantes, aos olhos do
investidor, impactam negativamente a cotação dos papéis das Companhias,
pois que fomenta fundada na crença em  diminuída perspectiva de
rentabilidade dos empreendimentos.

2.2.1 Materialidade

A materialidade delitiva é certa, inquestionável, sustentada
em provas documentais idôneas, hígidas, com destaque para o acervo que
deu base às Notícias de Fato nº 1.30.001.003320/2014-21, n°
1.30.001.004157/2015-02 (autos 05015832720194025101 – sistema
Apolo) e nº 1.30.001.001534/2015-43 (autos 0509434-59.2015.4.02.5101 –
sistema eproc), a seguir relacionadas:

1. Documentos que demonstravam a inviabilidade
financeira da exploração dos campos Tubarão Tigre, Tubarão Gato e
Tubarão Areia: estudo técnico da empresa de pesquisa e engenharia de
petróleo SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA (autos
0501583-27.2019.4.02.5101, fls. 5387/5504), o qual consubstanciou
apresentação do Grupo de Trabalho à Diretoria Executivo da OGX, em
24/09/2012 – documento denominado “Reunião da Diretoria Executiva – 7ª
Reunião de acompanhamento” (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.
5387/5504); e o estudo da empresa de engenharia Rameshni & Associates
Technology & Engineering (“RATE”), entregue à Companhia OGX em
fevereiro de 2013, o qual concluiu “que o projeto da Companhia para a
solução do problema dos Campos em relação ao H2S resultaria em
equipamentos grandes demais e altos custos, se comparados ao potencial
produtivo”, apontado pela Superintendência de Relações com Empresas
(SEP) – área técnica da CVM –, no bojo do Processo Administrativo
Sancionador – PAS CVM nº 2014/578 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fl.104).

2. Fato Relevante do dia 24/10/2012 (autos 0501583-
27.2019.4.02.5101, fls.584/585), com anúncio do acordo celebrado, em
24/10/2012, entre Eike Batista e OGX, intencionalmente divulgado de
maneira incompleta, sem exposição das condições de exigibilidade da
avença – notadamente a inalteração do plano de negócio da Companhia,
conforme previsão contida no item 1.3 do Contrato de Opção de Subscrição
de Ações e Outras Avenças (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.201/207) - o qual só foi divulgado ao público externo em 10/09/2013,
ou seja, após as alienações das ações sob análise e a pública recusa do
acusado Eike Batista em cumprir o acordo.
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Transcrevo o mencionado comunicado oficial da Companhia:

“Fato Relevante – EIKE BATISTA CONCEDE “PUT” DE
US$1,0 BILHÃO EM FAVOR DA OGX – Rio de Janeiro,
24 de outubro de 2012 - A OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. (“Companhia” ou “OGX”) (Bovespa:
OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás
natural responsável pela maior campanha exploratória
privada no Brasil, comunica ao mercado que tendo em vista
as várias oportunidades de negócios no setor de óleo e gás,
seu acionista controlador Eike Batista, outorgou à
Companhia o direito de exigir que subscreva novas ações
ordinárias de emissão da Companhia, ao preço de exercício
de R$6,30 por ação, até o limite máximo do valor equivalente
a US$1,0 bilhão (“Put” ou “Opção”).

A Opção poderá ser exercida a qualquer momento até 30 de
abril de 2014 e está condicionada à necessidade de capital
social adicional da Companhia e a ausência de alternativas
mais favoráveis, condições estas que serão determinadas
pela maioria dos membros independentes do Conselho de
Administração da Companhia.

“Ao conceder essa opção, enfatizo a minha confiança na
qualidade do corpo técnico e ativos da Companhia, bem
como nas novas oportunidades que o setor de óleo e gás
oferece à OGX”, comentou Eike Batista, acionista
controlador e Presidente do Conselho de Administração da
OGX. sem grifo no original.

3. Estudo financeiro da empresa americana Blackstone, de
06/08/2013 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.5091/5135), com
apresentação de projeção de diluição das participações dos acionistas –
inclusive do acusado Eike Batista, após a reestruturação societária da
OGX; sinalizando que, de fato, já existia um forte prognóstico de diluição
das ações da Companhia para saldar seu passivo.

4. Mensagens eletrônicas, via e-mails institucional, entre
executivos da Companhia OGX, entre 12 a 29 agosto de 2013, em que
retratam período de blackout na Companhia à época, bem como ciência da
avaliação de reestruturação da Companhia feita pela empresa Blackstone.
(autos 0501583-27.2019.4.02.5101, fls.2440/2458).

5. Ofício expedido pela Companhia OGX, datado de
10/09/2013, subscrito por Renato Bernardo Monteiro (Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores), encaminhados à CVM em resposta ao
Ofício/CVM/SEP/GEA-I/ N° 502/2013, ocasião em que apresenta a íntegra
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do Contrato de Opção de Subscrição de Ações e Outras Avenças, firmado
entre a Companhia OGX e seu acionista controlador em 24/10/2012. (autos
0501583-27.2019.4.02.5101, fls.5211 e fls.5212/5218).

6. Termo de Acusação da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, referente ao processo administrativo sancionador (CVM nº RJ
2014/578), subscrito pelo Superintendente de Relações com Empresas da
CVM, Sr. Fernando Soares Vieira, em face de Eike Fuhrken Batista, em
razão de irregularidades relacionadas as companhias abertas OGX Petróleo
e Gás Participações S.A. e OSX Brasil S.A., com base no art. 8° da
deliberação CVM n° 538/08 (autos 05015832720194025101, fls. 76/115);
o qual atesta que o acusado Eike Batista:

I) no período de 24/05/2013 a 10/06/2013 – especificamente
nos dias 24/05/2013, 27/05/2013, 28/05/2013, 29/05/2013, 04/06/2013,
05/06/2013, 06/06/2013, 07/06/2013 e 10/06/2013, através de fundo
financeiro de sua propriedade – Centennial Asset Mining Fund LLC –,
alienou ao total 126.650.500 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e
cinquenta mil e quinhentas) ações de emissão da empresa OGX, tendo,
como contrapartida, recebido o montante de R$ 197.247.497,00 (cento e
noventa e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e sete reais), obtendo um lucro indevido para si no montante de R$
123.790.207,00 – considerando a cotação das ações de emissão da OGX na
abertura do pregão do dia 01/07/2013 (R$0,58), data em que foi
comunicado ao mercado a inviabilidade econômica dos campos da
Companhia;

II) no período de 28/8/2013 a 03/9/2013 – especificamente
nos dias 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013, 02/09/2013, 02/09/2013 e
03/09/2013, através do fundo Centennial Asset Mining Fund LLC, alienou
227 milhões de ações de emissão da OGX, tendo, como contrapartida,
recebido o montante R$ 111.183.328,00 (cento e onze milhões, cento e
oitenta e três mil e trezentos e vinte e oito reais), obtendo um lucro
indevido para si no montante de R$ 11.303.328,00 – considerando a
cotação das ações de emissão da sociedade OGX na abertura do pregão
do dia 10/09/2013 (R$0,44), data em que houve a divulgação da
integralidade dos termos do contrato “Put OGX” celebrado em
24/10/2012; e

III) no período de 27/8/2013 a 2/9/2013 – especificamente
nos dias 27/08/2013, 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013 e 02/09/2013,
através do fundo Centennial Asset Mining Fund LLC, alienou 29.054.100
(vinte e nove milhões, cinquenta e quatro mil e cem) ações de emissão da
OSX, tendo, como contrapartida, recebido o montante 24.759.473,00 (vinte
e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e
três reais), obtendo um lucro indevido para si no montante de R$
1.225.652,00 – considerando a cotação das ações de emissão da sociedade
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OSX na abertura do pregão do dia 10/09/2013 (R$0,81), data em que houve
a divulgação da integralidade dos termos do contrato “Put OGX” celebrado
em 24/10/2012.

Portanto, a materialidade delitiva é certa, cristalina,
estreme de dúvida, eis que amparada em documentos hígidos, que não
sofreram nenhuma impugnação ou objeção pela defesa, passou pelo
crivo do devido processo legal, sem qualquer mácula, o fato delituoso
apresenta-se configurado no aspecto formal e material, e subsume-se
ao tipo descrito no artigo 27-D da Lei 6.385/76 (com redação anterior à
alteração promovida pela Lei nº 13.506, de 2017), na modalidade
consumada, sem causas comprovadas que possam excluir a tipicidade
ou antijuridicidade.

2.2.2. Autoria

A imputação aponta diretamente ao acusado Eike Fuhrken
Batista acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração
da sociedade empresarial OGX PETRÓLEO E GÁS S/A, à época dos fatos
em análise.

O Ministério Público Federal, em seus memoriais (evento
585), pontuou que não afasta a tipicidade da conduta a alegação do acusado
de que as ações que foram alienadas no período de 24/05/13 a 10/06/13,
encontravam-se comprometidas por dívidas contraídas previamente junto à
Mubadala Development Company (MDC), fundo sobrerano de Abu
Dhabi/EAU, porquanto foram realizadas com uso de informações
relevante, ainda não divulgadas ao mercado; ademais, sustentou que o
acusado tinha ciência que não podia realizadas as alienações que foram
efetivadas entre 28/08/13 a 03/09/13, pois tinha pleno conhecimento de que
a companhia se encontrava em período de blackout, o que foi fielmente
respeitado pelos demais insiders primários; destacou, ainda, que o acusado
tentou se eximir da responsabilidade pela prática do insider trading
solicitando ao Diretor de Relações que fizesse declaração falsa.

Em seu interrogatório, quando perguntado acerca dos fatos, o
acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em ofício assinado pelo acusado Eike Batista e dirigido à
CVM, datado de 19/12/20013, em resposta aos ofícios
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3N. 826/13 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3N.880/13, foram prestados os seguintes esclarecimentos sobre as
alienações ocorridas em 24/05/13 a 10/06/13 (autos
05015832720194025101, fls. 810/811):

“Prezados Senhores,

Em atenção aos Ofícios em destaque, esclarece-se que:
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1. Tomei conhecimento das conclusões da OGX noticiadas ao
mercado por meio do fato relevante de 01/07/2013 poucos
dias antes de sua divulgação, primeiro em discussões
informais com a diretoria em 21/06/2013 e, depois, mais
aprofundada e formalmente, em reunião do Conselho de
Administração de 28/06/2013.

2. Com relação às vendas de ações, ocorrida entre os dias
24/05 e 13/06/2013, cumpre informar que referidas vendas
faziam parte de um contínuo processo de aperfeiçoamento da
estrutura de capital da EBX, com o objetivo de satisfazer
determinadas obrigações financeiras.

3. A esse propósito, apresentamos cartas da EAV LUZ S.A.
R.L. (docs. 01 e 02) em que resta demonstrado que o
controlador realizou vendas das referidas ações para o
adimplemento de obrigações contratuais prévias junto a
investidores estrangeiros. Não se teve qualquer pretensão de
auferir lucro com a venda, readequar sua carteira de
investimentos para diminuir riscos de eventuais perdas,
tampouco de sair do controle da Companhia, sendo
atualmente possuidor de 50,01 % de participação acionária
na OGX.

4. Ademais, as alienações foram realizadas conforme os
limites estabelecidos por lei, sem estar presente qualquer
período de restrição de negociações que tenha sido
informado pela OGX.

5. Sobre as declarações realizadas nos Twitter, frisa-se que,
antes de tudo, trata-se de canal de comunicação informal,
que não é destinado a divulgar informações oficiais nem
tampouco servir de foro de convencimento de quem quer que
seja. Nada foi comentado a qualquer tempo fora do escopo
do que a Companhia já havia previamente divulgado através
de seus canais oficiais.

Em sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à
disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários.”

Por sua vez, os doutos Advogados constituídos pelo acusado,
em sede de memoriais escritos (eventos 657/658), em relação ao primeiro
período de alienações – 24/05/2013 a 10/06/2013 –, argumentam acerca
do caráter inconclusivo dos resultados apresentados à OGX, em setembro
de 2012, pela empresa Schlumerger e pelo Grupo de Trabalho da OGX,
assim como as divergências existentes no âmbito da Companhia sobre a
capacidade exploratória de seus campos de petróleo, cujo posicionamento,
sobre essa questão, por parte dessa empresa, somente se tornou definitivo
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em 21.06.2013, através de estudos conclusivos apresentados ao Conselho
de Administração da empresa em 28.06.2013 e publicadas ao mercado
através do Fato Relevante de 01.07.2013; por tal razão, afirmou que
somente existiu informação privilegiada, cujo sigilo deveria ser
resguardado, no período compreendido entre 21.06.2013 e 01.07.2013, no
qual o acusado não fez nenhuma alienação de ações. Afirmam que o
acusado alienou as ações da OGX para o fim de cumprir as obrigações
contraídas pelo Grupo EBX junto à Mubadala Development Company
(“MDC”), e não para obter alguma vantagem ilícita, sendo certo que os
recursos obtidos com a venda daqueles ativos foram integralmente
repassados ao mencionado credor daquela holding. Quanto ao segundo
período de alienações – 27/08/2013 a 03/09/2013 –, sustentam, em
síntese, que os resultados da análise empreendida pela empresa Blackstone
já eram aguardados pelo mercado, pois desde o momento em que se
concluiu pela incapacidade de exploração dos campos de Tubarão Tigre,
Tubarão Gato e Tubarão Areia já se sabia da necessidade de reestruturação
das dívidas da companhia, e, por isso, eventuais negociações de ações
ocorridas em momento que sucedeu a publicação do Fato Relevante de
01.07.2013 não foram feitas com o uso de informação privilegiada.
Afirmam que o simples fato de a Companhia estar em um período de
blackout não implicava em qualquer impossibilidade de suas ações serem
alienadas. Argumentam que esse processo de alienação de ações se deu sob
o único propósito de saldar dívidas previamente contraídas pelo Grupo
EBX com a General Eletric (“GE”) e o Banco Bradesco, para as quais as
ações da OGX foram dadas como garantia. Relatam, ainda, que o acusado
investiu aproximadamente R$ 242.000.000,00 (duzentos e quarenta e dois
milhões de reais) na empresa OSX cerca de um mês antes dos episódios
que deram causa à presente acusação; concluiu que seria teratológico supor
que o acusado buscava reduzir a sua participação societária quando o
aporte por ele realizado é superior ao próprio valor obtido com a segunda
alienação de ações. Destacou, ademais, que todos esses fatos, ora
apresentados, tanto no que diz à primeira quanto à segunda alienação de
ações, teriam sido foram corroborados por 2 (dois) laudos contábeis
elaborados pelas empresas especializadas ICTS e Apsis Consultoria
Empresarial, bem como por um parecer econômico desenvolvido pela
Consultoria Tendências, os quais abonariam qualquer responsabilidade do
acusado pela alienação de ações.

As alegações defensivas não merecem acolhimento e
padecem de credibilidade.

Analiso a seguir as alienações ilícitas em dois blocos,
primeiro período 24/05/2013 a 10/06/2013, e segundo período, 27/08/2013
e 03/09/2013.

2.2.2.1 Do primeiro período de vendas das ações da OGX
– 24/05/2013 a 10/06/2013.
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No período de 24/05/2013 a 10/06/2013, o acusado Eike
Batista, através de fundo financeiro de sua propriedade – Centennial Asset
Mining Fund LLC –, alienou ao total 126.650.500 (cento e vinte e seis
milhões, seiscentos e cinquenta mil e quinhentas) ações de emissão da
empresa OGX, sendo: 21.667.400 em 24/05/2013, 15.015.000 em
27/05/2013, 14.800.000 em 28/05/2013, 19.000.000 em 29/05/2013,
9.400.000 no dia 04/06/2013, 12.710.000 em 05/06/2013, 15.000.000 em
06/06/2013, 7.308.100 em 07/06/2013 e 11.750.000 em 10/06/2013;
obtendo um embolso total no montante de R$ 197.247.497,00 (cento e
noventa e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e sete reais).

Todas essas alienações foram realizadas pelo acusado em
condições de assimetria informacional, em razão de possuir informação
relevante não divulgada ao mercado consistente na inviabilidade financeira
da exploração dos campos Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, a
qual somente tornou-se pública no Fato Relevante do dia 01/07/2013, o que
acarretou expressiva queda nos ativos da Companhia.

A argumentação defensiva, segundo a qual somente existiu
informação privilegiada, cujo sigilo deveria ser resguardado, no período
compreendido entre 21.06.2013 e 01.07.2013, pois que os resultados
apresentados à OGX, em setembro de 2012, pela empresa Schlumerger e
pelo Grupo de Trabalho da OGX foram inconclusivos, e o entendimento
definitivo da empresa sobre a capacidade exploratória de seus campos de
petróleo somente ocorreu em 21.06.2013, através de estudos conclusivos
apresentados ao Conselho de Administração da empresa em 28.06.2013 e
publicadas ao mercado através do Fato Relevante de 01.07.2013, não
merece credibilidade.

Evidente, repiso, que o acusado, no momento das alienações
ilícitas em pauta, tinha ciência do cenário adverso de suas descobertas, pois
realizava reuniões frequentes com sua equipe técnica, tendo acompanhando
com afinco toda a atividade exploratória da Companhia, o que lhe permitiu
tomar conhecimento de estudos técnicos que foram apresentados à
empresa, a partir de setembro de 2012, os quais sinalizavam para uma
baixa taxa de recuperabilidade e, consequentemente, inviabilidade
técnica/econômica daqueles campos, e aproveitou-se dessa posição
privilegiada para auferir lucro indevido em detrimento dos demais
operadores do mercado.

E foi além, permitiu a divulgação do Fato Relevante do dia
13/03/2013 que anunciou a forjada comercialidade desses campos
petrolíferos, mesmo tendo tomado conhecimento um mês antes, isto é em
fevereiro de 2013, do estudo técnico da empresa de engenharia Rameshni
& Associates Technology & Engineering (“RATE”) que concluiu “o
projeto da Companhia para a solução do problema dos Campos em
relação ao H2S resultaria em equipamentos grandes demais e altos custos,
se comparados ao potencial produtivo” (autos 0501583-
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27.2019.4.02.5101, fl.104); com o nítido propósito de assegurar a
contabilização positiva do seu esquema criminoso, mantendo em alta a
cotação dos ativos vinculados à Companhia.

Por qualquer ângulo que se análise a situação concreta, a
conduta do acusado é extremamente reprovável.

A Defesa sustenta que o acusado não agiu para obter
vantagem ilícita, mas sim para adimplir obrigações contratuais prévias
junto a investidores estrangeiros; objetivando certamente eximi-lo da
responsabilidade criminal, alegando que o mesmo agiu de boa fé.

Afirma, ademais, que tal constatação encontraria suporte nos
documentos, a seguir mencionados: estudo técnico produzido em
13/01/2016 pela empresa Apis (autos 0042651-87.2014.4.02.5101, evento
480, fls. 88/124), relatório de consultoria realizado pela empresa Icts
Global Ltda, produzido em 13/05/2014 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.847/869) e relatório de consultoria realizado pela empresa Tendências
Consultoria, produzido em 13/08/2014 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.623/671).

A testemunha Raul Jorge Henriques Silva, subscritor do
relatório da empresa Icts Global Ltda, em Juízo, declarou (evento 572):

[Advogado de defesa]: No tocante as alienações da OGX
realizadas em 24/05/2013 e 10/06/2013, a destinação do valor
obtido foi pra pagamento dessa dívida com a Mubadala?

[Testemunha]: pelas informações que recebemos, os
documentos que foram apresentados …. tanto os documentos
de origem pública quanto os internos, tudo indica que sim,
que essas vendas estavam corretamente relacionadas com o
pagamento da dívida e reestruturação dessa dívida, inclusive
com ofertas de novas garantias.

Tais argumentos não têm força para elidir a responsabilização
criminal do acusado, tampouco validar suas operações ilícitas.

Isto porque, a mera alegação de dificuldades financeiras, com
apresentação de provas produzidas posteriormente aos fatos e
encomendadas ao talante da defesa, não justifica a prática de crimes contra
o mercado de capitais.

Ainda que fosse comprovada a alegação situação de
dificuldade financeira vivenciada pelo acusado à época, mediante prova
idônea contemporâneas aos fatos, não excluiria o dolo de sua conduta, pois
existem diversos caminhos lícitos para equacionar problemas financeiros,
sem necessitar partir para a criminalidade, causando prejuízos irreparáveis
a inúmeros investidores e ao mercado.
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O bem jurídico, portanto, foi vulnerado com a negociação
com base em informação relevante antes de sua divulgação ao mercado,
justamente porque tal conduta é apta a gerar ao sujeito ativo, expressivos
lucros em detrimento dos demais operadores do mercado.

O crime previsto no artigo 27-D da Lei 6385/76 não exige o
resultado naturalístico, quer dizer, lucro na operação, muito menos que se
tenha vantagem em um conjunto globalmente considerado, porquanto não
exige dolo específico. A vantagem indevida no caso caracteriza mero
exaurimento do crime, servindo de parâmetro para fixação da pena de
multa, bem como para fixação da pena – base.

Destarte, conforme Termo de Acusação da Comissão de
Valores Mobiliários (autos 05015832720194025101, fls. 76/115), e tudo
mais que consta nos autos, o acusado auferiu um ganho indevido de R$
123.790.207,00 (cento e vinte e três milhões, setecentos e noventa mil,
duzentos e sete reais e zero centavos), em prejuízo dos demais
investidores e do mercado mobiliário, em razão da diferença entre o
preço de venda das 126.650.500 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos
e cinquenta mil e quinhentas) de ações de emissão da Companhia OGX
Petróleo e Gás Participações S.A, operada pelo acusado – em condições
privilegiadas-, e o preço depreciado das ações negociadas pelos
investidores na abertura do pregão do dia 01/07/2013 (R$0,58), data
em que foi comunicado ao mercado a inviabilidade econômica dos
campos da Companhia.

 

2.2.2.2 Do segundo período alienações, entre 28/08/2013 e
03/09/2013 – ações da OGX –, e 27/08/2013 e 02/09/2013 – ações da
OSX.

No período de 28/08/2013 a 03/09/2013, o acusado Eike
Batista, através de fundo financeiro de sua propriedade – Centennial Asset
Mining Fund LLC – alienou ao total 227 milhões de ações de emissão da
empresa OGX, sendo: 49.806.000 em 28/08/2013, 37.405.100 em
29/08/2013, 65.000.000 em 30/08/2013, 39.000.000 em 02/09/2013 e
35.788.900 em 03/09/2013; obtendo um embolso total no montante de R$
111.183.328,00 (cento e onze milhões, cento e oitenta e três mil e trezentos
e vinte e oito reais).

No mesmo contexto fático, porém no período de 27/08/2013
a 02/09/2013, o acusado Eike Batista, através do mesmo fundo financeiro –
alienou ao total 29.054.100 (vinte e nove milhões, cinquenta e quatro mil e
cem) ações de emissão da empresa OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A,
sendo: 6.400.000 em 27/08/2013, 10.400.900 em 28/08/2013, 5.013.300
em 29/08/2013, 5.166.700 em 30/08/2013 e 2.073.200 em 02/09/2013;
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obtendo um embolso total no montante de R$ 24.759.473,00 (vinte e quatro
milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três
reais).

Com efeito, todas essas alienações foram realizadas pelo
acusado em condições de assimetria informacional, na medida em que
ocultou intencionalmente do mercado a integralidade da avença “PUT
OGX” firmada em 24/10/2012 – a qual prometia aportar até U$S 1 bilhão
na Companhia –, para que não fosse descoberta a cláusula que
condicionava a exigibilidade do acordo à manutenção do plano de negócio
da empresa vigente à época, o qual tinha conhecimento antecipado que
seria alterado, desde setembro de 2012, pois era de seu conhecimento a
inviabilidade econômica dos campos Tubarão Tigre, Tubarão Gato e
Tubarão Areia, o que irremediavelmente levaria a alteração do plano de
negócio da Companhia, como de fato ocorreu.

Além disso, o acusado Eike Batista tomou conhecimento de
tratativas internas no âmbito da empresa sobre a necessidade de
restruturação da Companhia, notadamente dos estudos empreendidos pela
empresa americana Blackstone para promover a reestruturação societária
da OGX, o primeiro apresentado à Companhia em 06/08/2013, com
projeção de considerável diminuição de sua participação acionária; e de
posse dessas informações, ainda não divulgadas ao mercado, realizou as
mencionadas alienações, inclusive desrespeitando período de blackout
estabelecido pela empresa.

Em Juízo, a testemunha Roberto Bernardes Monteiro Diretor
Executivo da OGX, à época, o qual foi Diretor financeiro e Diretor de
relações com investidores da Companhia, no período de 27/04/2012 ao dia
19/09/2013, afirmou que, logo após a divulgação do Fato Relevante do dia
01/07/2013, executivos da Companhia, dentre eles, o acusado Eike Batista,
resolveram contratar empresas especializadas em assessoria financeira para
apresentação de um prognóstico da situação financeira da Companhia;
chegou-se, então, a conclusão de que, após a renegociação das dívidas da
empresa, a participação acionária do acusado na OGX, na melhor das
hipóteses, passaria de 60% para algo entorno de 6% - o que foi apresentado
ao acusado em diversas ocasiões, à época, inclusive em reuniões.

Confira-se o teor de seu depoimento, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa (evento 570):

[Testemunha]: Isso aconteceu da seguinte maneira, depois do
fato relevante de julho de 2013, 1/07/2013, chegou-se à
conclusão que a companhia era muito menor do que se
imaginava, porque um campo importante dela não entraria
mais em produção.

[Juízo]: Qual não entraria mais em produção? Só pra
relembrar.
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[Testemunha]: Esse campo de tubarão tigre, gato e areia, na
verdade eram três campos que seriam produzidos numa só
unidade de produção, então começou-se um exercício dentro
da companhia de o que fazer com relação ao fluxo de caixa da
companhia, ao fluxo de caixa de pagamento da companhia, a
nossa visão era que nós havíamos vendido um pedaço de um
outro campo a uma empresa que chamava Petróleos(sic), a
nossa visão era que com a entrada dos recursos da Petróleos e
se necessário a entrada de recursos da PUT, nós
conseguiríamos renegociar a dívida da companhia e chegar a
um bom lugar depois dessa renegociação; o Eike então
contratou o BTG pra assessorar, pra assessorar a EBX, e
então o BTG, durante 1 mês mais ou menos, que foi o mês de
julho, analisou a companhia, analisou o potencial da
companhia, o potencial de produção e tudo isso da companhia
e chegou à conclusão de que qualquer arranjo que fosse
aconteceu, passava pelo Eike, reduzir drasticamente…ele
tinha 60% da companhia, então o próprio BTG chegou à
conclusão que qualquer arranjo que acontecesse com relação
a uma renegociação da dívida, passaria pelo Eike perder
grande parte da participação dele, então aquele 60% que ele
tinha seria fortemente reduzido, porque ele seria utilizado pra
poder pagar parte dos credores que tinham dentro da
companhia através de um instrumento de Bond, que é uma
emissão e títulos de dívida no exterior. Então a BTG chegou a
essa conclusão, explicou isso pro Eike e a ideia do BTG era
que o BTG também fosse o investidor, então aquela dívida
que existia na companhia era uma dívida que havia sido
contraída…no seu momento inicial a companhia havia
adquirido 4 bilhões de dólares, essa dívida ela é negociada no
mercado e ela começou a ser negociada com deságio, com
80% de deságio, então aquela dívida que no início era de 4
bilhões de dólares, ela passava a ser negociada no mercado
por 800 milhões de dólares, ou seja, 80% de deságio; então o
BTG tava pensando na estratégia pra poder comprar essa
dívida pelo valor de 800 milhões de dólares que era o que
tava sendo negociado no mercado, e aí converter essa dívida,
transformar essa dívida em capital da companhia, obviamente
essa conversão de capital faria com que o Eike tivesse a
posição dele fortemente reduzida, essa conversa com o BTG
não foi pra frente, eu não sei dizer porque mas ela não foi pra
frente, mas a solução era essa, continuava sendo essa a
solução, tanto é que foi a solução que foi implementada.

[MPF]: Redução da porção societária? Redução da porção
societário do Eike?
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[Testemunha]: Exatamente, seja pro BTG ou seja pros
próprios credores, essa era a solução que eles vislumbravam
na época e aí então o Eike autorizou no final do mês de julho
que nós contratássemos o banco Blackstone, que é um banco
especializado em reestruturação financeira de empresas nos
Estados Unidos, nós decidimos contratar o Blackstone porque
ele tem um legado grande desse tipo de operação e como a
dívida havia sido emitida nos Estados Unidos, nos pareceu
bom contratar um banco que soubesse lidar com esse público,
então contratamos o Blackstone no dia 30, que eu me lembre
muito ou 30 ou muito próximo do dia 30 de julho.

[MPF]: A dívida que o senhor diz ... e não tinha, quer dizer,
esse bonds foram emitidos e não houve aporte de recursos
inativos desses bonds? Não houve a compra desses bonds?

[Testemunha]: Não, não houve, os bonds continuavam na
mão dos credores e negociados a 80% do deságio, agora o
que todos nós sabíamos é que.... só que a dívida da
companhia para o credor era uma dívida de 4 bilhões, embora
fosse negociado a 800 milhões, a dívida era de 4 bilhões...
então nós contratamos o Blackstone pra que o Blackstone nos
assessorasse nesse processo, logo no começo desse processo
... agora nós estamos no mês de agosto de 2013, o Blackstone
fez alguns trabalhos né e preparou a apresentações no qual
nós mostrávamos pro Eike que, na melhor das hipóteses, ele
passaria de 60% da companhia pra 6% da companhia, porque
nós dizíamos o seguinte, que o capital da companhia de 100%
vai virar na melhor das hipóteses dez por cento da companhia
futura depois que esses ... foram invertidos em ações da
companhia, então isso foi mostrado pra ele em diversas vezes
e em diversas reuniões, inclusive tinha vários e-mails
trocados... não com o Eike, o Eike não respondia por e-mail,
mas com a equipe dele, com a equipe da EBX e todos
participavam dessas reuniões e tinham isso claro de que seria
uma forte diluição, que aconteceria uma forte diluição na
posição acionaria do Eike.

Seguiu, a referida testemunha, afirmando que na iminência da
divulgação do resultado financeiro do segundo trimestre da Companhia,
previsto para o dia 14 de agosto daquele ano (2013), estabeleceu, com
antecedência de 15 dias, período de blackout, recomendando que
conselheiros e diretores da Companhia não realizassem negociações com
ações da empresa, em razão das informações que já eram de conhecimento
da Companhia e não haviam sido repassadas ao mercado; sendo tal
recomendação mantida, posteriormente, por conta da contratação da
empresa Blackstone, e que, não só ele como também outros executivos da
Companhia foram surpreendidos com as alienações que foram feitas pelo
acusado Eike Batista naquele período.
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Como segue:

(...) No dia 14 de agosto nós iriamos divulgar o resultado da
companhia, resultado do trimestre, do trimestre que se
encerrou em junho, nós íamos divulgar dia 14 de agosto,
então é de praxe no mercado 15 dias antes da divulgação dos
resultados, nós mandávamos um e-mail pra companhia
dizendo que a companhia se encontrava em blackout,
companhia eu digo conselheiros, diretores, posições mais
altas, não toda a companhia mas posições que nós
achávamos de um certo nível hierárquico pra cima que eles
estavam... é uma recomendação pra que não negociem ações,
porque como resultado em 15 dias da divulgação grande
parte do resultado da companhia, da auditoria e tudo já ta
feita, então existem muitos números que já são de
conhecimento da companhia e não estão no público, então é
de praxe as empresas emitirem um e-mail chamado blackout,
nós emitimos o blackout, se não me engano, no dia 30 de
julho, mas foi bem próximo inclusive da contratação do
Blackstone, mas nós simplesmente dissemos blackout,
“recomendamos que os senhores e nem familiares negociem
ações” e assim por diante.... a divulgação de resultados foi
feita dia 14, o que normalmente acontece é que depois do
resultado o e-mail do blackout é levantado, circula outro e-
mail pela companhia dizendo que não há mais blackout,
nesse caso específico, nessa data específica, nós não fizemos
isso, nós mantivemos o blackout da companhia, porque nós
mantivemos o blackout? Porque na divulgação de resultado,
numa das linhas da divulgação de resultado, mas pro final da
divulgação de resultado nós dizíamos que nós havíamos
contratado o banco Blackstone pra revisar e pra verificar a
estrutura de capital da companhia, o que significa
exatamente negociar com os credores e nos ajudar numa
futura negociação com os credores, então nós não tiramos o
blackout da companhia exatamente por esse ponto, tem
alguns e-mails inclusive trocados entre eu e a área de relação
com investidores sobre exatamente esse ponto, eles me
perguntaram “retiramos o blackout?” e eu disse que “não”...
não foi isso, me perguntaram “mantemos o blackout por
conta da contratação da Blackstone”? eu disse que sim e
então mantivemos o blackout, isso nós já estávamos em
metade de agosto, mas pro final e agosto, dia 21, um dos
nossos conselheiros, senhor Rodolfo ritchler, mandou um e-
mail, uma assessora dele mandou um e-mail pra companhia,
pra área de relação com investidores perguntando “O senhor
Rodolfo tem ações da companhia, ele pode vender?” e nós
dissemos, “não, não pode, está em blackout” e assim foi, no
dia 28 de agosto nós fomos surpreendidos pela venda de
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ações do Eike, ele vendeu ações no dia 28,29... enfim, ele fez
uma sequência de venda de ações dentro desse período de
blackout.

O fato acima é corroborado com o depoimento prestado neste
Juízo, pela testemunha Rodolfo Riechert, Conselheiro da OGX, à época
dos fatos (evento 570):

(...) Na verdade foi uma pergunta que eu fiz para a pessoa de
relações com o mercado, eu também não me recordo se a
pessoa era o Pedro Célio ou não e depois uma resposta
dizendo que estava em período de blackout... eu tenho um
banco, eu tenho uma corretora, as pessoas … dentro da
corretora o rumor que tinha era que o controlador estaria
vendendo suas ações, eu achei impossível porque nós todos
estamos de certa forma na mesma situação, e aí de certa
forma foi meio que confirmado, fui buscar um pouco mais de
informação e aparentemente era isso que tava acontecendo,
então não tinha sentido pra mim toda essa situação, quer
dizer, eu to ali participando e tudo, e daqui a pouco estão
agindo não em conformidade com o que foi… o que deveria
ter sido acordado entre todos que estavam participando.

Argumentou a defesa que os estudos da empresa americana
Blackstone com projeções de reestruturação da Companhia já era
aguardado pelo mercado desde a divulgação do Fato Relevante de
01/07/2013 que anunciou a inviabilidade econômica dos campos de
Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, e assim, portanto, sustentou
que eventuais negociações de ações ocorridas em momento que sucedeu a
publicação do mencionado comunicado oficial não foram feitas com o uso
de informação privilegiada.

Essa tese não merece melhor sorte.

Isto porque, há umbilical ligação entre tais informações e a
cotação dos valores mobiliários, o que impõe divulgação – postulado do
full disclosure (art. 157, §4º, da Lei 6404/76); certo é que o acusado valeu-
se dessas informações, ainda não divulgadas ao público, para obter
vantagem indevida em detrimento dos demais operadores do mercado.

Ademais, a tese defensiva de que o simples fato de a
Companhia estar em um período de blackout não implicava em qualquer
impossibilidade de suas ações serem alienadas, por ser apenas uma
recomendação, não merece também credibilidade.

O acusado Eike Batista tinha ciência do seu dever jurídico
de servir com lealdade à Companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, abstendo-se de valer-se de informações ainda não divulgadas
mercado, obtida em razão de seu cargo diretivo na Companhia;
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contudo, agiu de modo diverso para locupletar-se ilicitamente em
detrimento dos demais operadores de mercado, inclusive dos diretores
e conselheiros que respeitaram o período de restrição à negociações
com ações da empresa estabelecido pela Companhia.

Como se não bastante, o acusado tentou obter declaração
materialmente falsa do Diretor de Relações com Investidores, à época,
Roberto Bernardes Monteiro, para legitimar suas operações ilícitas; fato
confirmado pelas testemunhas Roberto Bernardes Monteiro e José Roberto
Penna Chaves Faveret Cavalcanti, em Juízo, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa.

Abaixo transcrevo o teor da referida declaração, datada de
28/08/2013, encaminhada via e-mail por Bernado Daudt para José Faveret,
com cópia para Joel Renno Jr. e Roberto Monteiro, acostada às
fls.2448/2449 dos autos 0501583-27.2019.4.02.5101:

“À OGX Petróleo e Gás Participações S.A.

(….)

Prezados Senhores

Faço referência a anexa resposta de V.Sas. ao ofício CVM n°
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1N°437/2013 a respeito da
declaração do CEO da Petronas noticiada amplamente pelo
mercado nos últimos dias, bem como em relação aos
trabalhos que estão sendo conduzidos pela empresa norte-
americana Blackstone juntamente com V.Sas., para
questionar se existe algum potencial ato ou fato novo
relevante que imponha nesta data restrição para negociação
de ações de emissão da OGX.

Muito obrigado e continuem o excelente trabalho.

Atenciosamente,

EIKE FUHRKEN BATISTA

 

Oponho minha assinatura abaixo confirmando que na data
de hoje não existe qualquer potencial ato ou fato novo
relevante – além daqueles já divulgados ao mercado – e que
na OGX não está em período de restrição pra negociação de
suas ações, nos termos das leis e regulamentações
aplicáveis.



11/02/2021 Evento 667 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511612908186664251055686543962&evento=51161290818… 70/84

Roberto Monteiro – Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.” 
grifei

Em Juízo, a testemunha Roberto Bernardes Monteiro
apresentou seus esclarecimentos sobre a citada declaração (evento 570):

[MPF]: O senhor Eike ele envia também um e-mail né, mas o
e-mail dele pelo que eu entendo é diferente do tom do e-mail
do senhor Rodolfo, o senhor Rodolfo pergunta se é possível,
o senhor Eike pede uma declaração, pelo que eu entendi, se o
senhor puder explicar essa declaração que pelo jeito era só
pro senhor assinar.

[Testemunha]: Isso, pra mim… eu não me lembro agora
exatamente se foi o João … ou se foi um outro advogado,
Bernardo Daudt, que trabalhava também na EBX, mas eu
recebi no dia 28, próprio dia 28, recebi um e-mail pedindo
que eu assinasse uma declaração de que a companhia não
estava em blackout e que o Eike não tinha nenhum tipo de
informação privilegiada?

[MPF]: E isso foi pro senhor … é um e-mail com essa
declaração?

[Testemunha]: Sim, um e-mail com anexo, era uma carta.

[MPF]: Dirigida pro senhor apenas ou pra mais alguém?

[Testemunha]: Eu e o José Faveret, estávamos copiados nesse
e-mail, pra que eu assinasse, eu não assinei, inclusive o
próprio Faveret disse .... ele era advogado da companhia, eu
mostrei pra ele e disse: “e agora, o que que nós fazemos com
isso? não posso assinar, não faz sentido nenhum”, e ele disse:
“não, obviamente não faz sentido nenhum assinar”; e nós
entramos em contato pelo telefone e dissemos “oh, a empresa
tá em blackout, como é que eu vou assinar alguma coisa
assim?”.

Em sentido convergente, a testemunha José Roberto Penna
Chaves Faveret Cavalcanti, declarou (evento 570):

(…) é, pelo que eu recordo na ocasião o senhor Eike Batista
tinha a necessidade de vender ações, a companhia estava
atravessando um momento de muita dificuldade financeira,
não só a OGX mas o grupo X todo, todas as empresas
controladas pela EBX estavam atravessando uma crise
financeira e eu acho que ele estava sendo pressionado pelos
credores para honrar obrigações, eu não tenho detalhes,
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porque como eu esclareci eu não participava da assessoria
jurídica dele na holding, na época falaram que uma
alternativa que ele considerava era a possibilidade de vender
ações e na época eu que acho que houve algum tipo de e-
mail, contato, vindo da holding, pedindo que nós
informássemos se existiria ou não existira alguma
informação relevante que não tivesse sido divulgado ao
mercado, no sentido de meio que autorizar ele a vender as
ações da companhia, e na época nós dissemos que não
podíamos dar aquela declaração porque como tinha sido
contratado o blackstone e como a companhia já estava
elaborando um plano de reestruturação que muito
provavelmente envolveria a capitalização da dívida e esse
plano ainda não tinha sido divulgado ao mercado, não havia
condições de dar a carta que ele estava pedindo.

É lamentável que o acusado – homem de negócios
internacionalmente reconhecido – se utilize de um expediente dessa
espécie, inescrupuloso, e não tenha sensibilidade na direção de uma
Companhia, causando turbulência no mercado de capitais.

Ademais, a defesa, de forma idêntica a linha argumentativa
que utilizou para tentar justificar as operações ilícitas do acusado no
período de 24/05/2013 a 10/06/2013, argumentou que as alienações
realizadas pelo acusado de 27/08/2013 a 03/09/2013, ora analisadas, foram
feitas para adimpliar obrigações contraídas previamente pelo Grupo EBX
com as empresas General Eletric e o Banco Bradesco, para as quais as
ações da OGX teriam sido dadas como garantia, aduzindo, ainda, que o
acusado não se aproveitou do produto dessas vendas, posto que teriam sido
integralmente revertidos para pagamento daqueles credores.

Afiançou a Defesa que tudo isso encontraria suporte nos
documentos, a seguir mencionados: estudo técnico produzido em
13/01/2016 pela empresa Apis (autos 0042651-87.2014.4.02.5101, evento
480, fls. 88/124), relatório de consultoria realizado pela empresa Icts
Global Ltda, produzido em 13/05/2014 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.847/869) e relatório de consultoria realizado pela empresa Tendências
Consultoria, produzido em 13/08/2014 (autos 0501583-27.2019.4.02.5101,
fls.623/671).

A testemunha Raul Jorge Henriques Silva, subscritor do
relatório da empresa Icts Global Ltda, em Juízo, declarou (evento 572):

[Advogado de defesa]: No tocante as vendas realizadas entre
agosto e setembro de 2013, ela foi pra amortização de dívidas
também?
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[Testemunha]: A mesma conclusão que nós chegamos, que
sim, foi pra amortização de dívidas relacionadas ao acordo
com a GE.

[Advogado de defesa]: Algum desses valores das vendas
ficou com o Eike Batista?

[Testemunha]: Pelo levantamento que nós fizemos, os
documentos fornecidos …a correlação com o câmbio que foi
feito, e os prazos associados, as datas associadas, os câmbios
que foram feitos, assinatura e requalificação dos acordos,
nada indica que tenha ficado com o senhor Eike Batista, mas
que tenha sido usado para a dívida.

Tais argumentos não têm força para elidir a responsabilização
criminal do acusado, tampouco validar suas operações ilícitas, posto que a
mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que comprovada, não
justifica a prática de crimes contra o mercado de capitais, pois existem
diversos caminhos lícitos para equacionar problemas financeiros, sem
necessitar partir para a criminalidade, causando prejuízos irreparáveis a
inúmeros investidores e ao mercado.

Agride a lógica do razoável supor que o acusado, pessoa de
amplo esclarecimento, com extensa experiência empresarial e de mercado
de capitais e que conta com assessoria da mais alta qualidade, em todas as
áreas de sua atuação, não tenha conseguido renegociar suas dívidas junto a
credores e tenha sido induzido ao cometimento de crimes.

In casu, essa tese é um despautério. O acusado conseguiu
enganar o mercado de capitais, o que lhe permitir construir impérios –, de
forma ilícita, ao que tudo indica as provas coligidas nas três ações penais
que responde neste Juízo, e, agora, acredita, piamente, que conseguirá
ludibriar a Justiça Brasileira!

A defesa argumenta que o acusado agiu de boa fé, ao
proceder as alienações em questão, as quais totalizaram aproximadamente
136 milhões de reais (custo das operações), em cumprimento a obrigações
previamente contraídas junto a credores, em quadro de alegada dificuldade
financeira, não lhe tendo restado alternativa (inexigibilidade de conduta
diversa).

Contudo, em um segundo momento, afirmou que “o fato de o
Requerido ter investido aproximadamente R$ 242.000.000,00 (duzentos e
quarenta e dois milhões de reais) na OSX em momento que sucede a
publicação do Fato Relevante de 01.07.2013 e antecede a segunda
alienação de ações é revelador de que ele jamais buscou reduzir a sua
participação acionária nessa empresa”; ressaltou, ainda, que “entre
novembro de 2012 e agosto de 2013 o Requerido realizou investimentos na
OSX que totalizaram mais de R$1 bilhão”.
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Ora, a afirmação de vultosos aportes financeiros feitos pelo
acusado na empresa OSX, entre novembro de 2012 e agosto de 2013 de 1
bilhão de reais, notadamente, em momento próximo as alienações ilícitas
supramencionadas, na ordem de 242 milhões de reais, revela que a sua
alegada dificuldade financeira nunca existiu à época dos fatos, muito pelo
contrário, sua conduta dolosa visou violar o bem jurídico penalmente
tutelado, o que gerou reflexos negativos para as Companhias que
adentraram em grave crise financeira, vindo a pedir recuperação judicial,
bem como para os inúmeros investidores que amargaram inestimável
prejuízo.

Portanto, não há dúvida de que o bem jurídico foi vulnerado
com a negociação com base em informação relevante antes de sua
divulgação ao mercado, justamente porque tal conduta é apta a gerar ao
sujeito ativo, expressivos lucros em detrimento dos demais operadores do
mercado.

O crime previsto no artigo 27-D da Lei 6385/76 não exige o
resultado naturalístico, quer dizer, lucro na operação, muito menos que se
tenha vantagem em um conjunto globalmente considerado, porquanto não
exige dolo específico. A vantagem indevida no caso caracteriza mero
exaurimento do crime, servindo de parâmetro para fixação da pena de
multa, bem como para fixação da pena – base.

Destarte, conforme Termo de Acusação da Comissão de
Valores Mobiliários (autos 05015832720194025101, fls. 76/115), e tudo
mais que consta nos autos, o acusado auferiu um ganho indevido de R$ R$
11.303.328,00 (onze milhões, trezentos e três mil, trezentos e vinte e oito
reais e zero centavos), em prejuízo dos demais investidores e do mercado
mobiliário, em razão da diferença entre o preço de venda das 227 milhões
de ações de emissão da Companhia OGX Petróleo e Gás Participações S.A,
operada pelo acusado, no período de 28/8/2013 a 03/9/2013 – em
condições privilegiadas-, e o preço depreciado das ações negociadas pelos
investidores na abertura do pregão do dia 10/09/2013 (R$0,44), data em
que houve a divulgação da integralidade dos termos do contrato “Put
OGX” celebrado em 24/10/2012 entre o acusado e a empresa OGX.

O acusado também auferiu um ganho indevido de R$
1.225.652,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais), em prejuízo dos demais investidores e do mercado
mobiliário, em razão da diferença entre o preço de venda das 29.054.100
(vinte e nove milhões, cinquenta e quatro mil e cem) ações de emissão da
empresa OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A, operada pelo acusado, no
período de 27/8/2013 a 2/9/2013, em condições privilegiadas-, e o preço
depreciado das ações da OSX negociadas pelos investidores na abertura do
pregão do dia 10/09/2013 (R$0,81), data em que houve a divulgação da
integralidade dos termos do contrato “Put OGX” celebrado em 24/10/2012
entre o acusado e a empresa OGX.
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Portanto, realizou o acusado, EIKE FUHRKEN
BATISTA, a conduta tipificada no artigo 27-D da Lei 6385/76 (com
redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.506, de 2017).

2.2.2.3 – Da continuidade delitiva

Os delitos praticados pelo acusado, em relação as alienações
ilícitas das ações da empresa OGX, nos dias 24/05/2013, 27/05/2013,
28/05/2013, 29/05/2013, 04/06/2013, 05/06/2013, 06/06/2013, 07/06/2013
e 10/06/2013, 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013, 02/09/2013,
02/09/2013 e 03/09/2013; e em relação as alienações ilícitas das ações da
empresa OSX, nos dias 27/08/2013, 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013 e
02/09/2013; devem ser tidos e havidos como integrados na unidade jurídica
do crime continuado, não havendo nenhuma nulidade no reconhecimento
da aplicação do artigo 71, do Código Penal.

Considerando, então, que o intervalo entre os crimes não
supera 30 dias, entendo que houve a continuidade delitiva, no lastro da
Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não devendo ser
havidos como reiteração ou habitualidade criminosa.

Destarte, considero a ocorrência de crime continuado em
relação aos eventos ocorridos em 24/05/2013, 27/05/2013, 28/05/2013,
29/05/2013, 04/06/2013, 05/06/2013, 06/06/2013, 07/06/2013 e
10/06/2013, 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013, 02/09/2013, 02/09/2013
e 03/09/2013; 27/08/2013, 28/08/2013, 29/08/2013, 30/08/2013 e
02/09/2013, totalizando a prática de 20 (vinte) crimes, na forma do artigo
71, do Código Penal.

2.2.2.4 – Culpabilidade

Eike Fuhrken Batista, na qualidade de Acionista Controlador
e presidente do Conselho de Administração da Companhia OGX
PETRÓLEO E GÁS S/A., agiu com plena consciência de entende o caráter
ilícito da conduta, e capacidade de entendimento quanto à gravidade do
ilícito praticado; é pessoa que ostenta maioridade penal e higidez mental
(imputabilidade), com status de plena liberdade para conduzir sua conduta,
e com essa capacidade poderia entender o caráter ilícito do fato; e qualquer
pessoa, nas mesmas condições do acusado, podia compreender que não é
permitido negociar títulos mobiliários vinculados a companhia em relação
à qual se tenha informações relevantes ainda não divulgadas ao público,
auferindo vantagem ilícita em detrimento dos demais investidores e do
mercado de capitais; sem dúvida, tinha pleno entendimento de que a sua
conduta visava praticar o crime pelo qual foi denunciado, sendo -lhe
exigível um atuar conforme o Direito.

O acusado agiu de modo reprovável, sob qualquer ângulo que
se queira analisar o fato, aproveitou-se da fragilidade dos órgãos de
fiscalização para implementar seu desiderato criminoso.
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Diferentemente do que ocorre no Brasil, no mercado de
capitais norte-americano, a Securities and Exchange Commission-SEC
(Comissão de Valores Mobiliários Americana) é proativa no combate ao
uso de informações privilegiadas e à manipulação de mercado, com regras
rígidas que inviabilizam que gestores de uma companhia de capital aberto
efetuem operações negociais de posse informações privilegiadas.

Mesmo conhecedor da reprovabilidade jurídico social da ação
criminosa, decidiu livremente violá-la e afrontá-la, quando tinha o dever
jurídico de agir conforme o Direito.

A culpabilidade é marcante, expôs de forma negativa o
mercado de valores mobiliários brasileiro, seja no plano interno e até
mesmo no plano internacional, agiu com ambição desmedida (usura),
pouco se importando com as consequências que sofreriam os investidores,
certamente “acreditando” na impunidade que grande mal tem causado à
sociedade brasileira.

A conduta típica está devidamente comprovada nos autos, não
se verificando elementos capazes de afastar a ilicitude ou a culpabilidade.

Portanto, sem provas nos autos capazes de excluir ou
mesmo diminuir a culpabilidade, a conclusão judicial, à luz do acervo
probatório, é pela condenação.

Com esses fundamentos expendidos, em atenção ao disposto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, nada mais precisa
ser acrescentado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
detidamente analisado e sopesado, JULGO PROCEDENTE A
PRETENSÃO do Ministério Público Federal e CONDENO o acusado
EIKE FUHRKEN BATISTA, nas sanções do artigo 27-D, da Lei
6.385/76, por 20 (vinte) vezes na forma do artigo 71 do Código Penal, e do
artigo  27-C, da Lei 6.385/76, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

3.1 – Do crime Insider Trading (artigo 27-D da Lei
6.385/76)

I. Pena Base:

Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal,
considero a culpabilidade emerge da própria conduta conscientemente
assumida, com elevado grau de censura jurídico-social, o acusado é pessoa
com larga experiência do mercado de capitais, influente no meio político e
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reconhecido internacionalmente no mundo dos negócios, utilizou de modo
nocivo esse conhecimento e prestígio a indigitada prática delituosa;
máxime tentou a adesão de executivo da Companhia ao seu plano
criminoso, valendo-se de expediente inescrupuloso, para legitimar sua
conduta ilícita; violou regras de confiança empresarial, desrespeitando
período de blackout estabelecido pela Companhia, enquanto outros
executivos do alto escalão da empresa mantiveram-se fiéis à
recomendação, em respeito aos demais operadores do mercado que não
detinham informações privilegiadas que já circulavam internamente no
âmbito da Companhia; merecia de toda sociedade credibilidade em seus
negócios, o que incentivava o investimento dos prejudicados na malfadada
empreitada criminosa, deixando de pautar sua vida com respeito ao
próximo; antecedentes: sua folha de antecedentes criminais não registra
anotações de sentenças transitadas em julgado; conduta social:
desfavorável e marcante sob qualquer ótica que se queira analisar, digna de
censura, tanto junto aos familiares, furtou-se a dar bons exemplos aos seus
filhos, eis que menospreza o princípio da dignidade no seio de seus
parentes, desonrando o bom nome da família, que causa tormento às
relações familiares e em sociedade, e mesmo os papéis exercidos junto à
comunidade social, enfranquecidas  em razão da posição social assumida
com o padrão econômico-financeiro adquirido, impérios construídos, por
meio de vantangens em desfavor de investidores do mercado, exigem
punição exemplar a fim de não levar a crença aos incautos que o crime
compensa; personalidade: o acusado demonstrou fascínio incontrolável
por riquezas, ambição sem limites que o levou a operar no mercado de
capitais de maneira delituosa, com extremo grau de reprovabilidade,
indiferença à fragilidade de fiscalização do mercado de capitais brasileiro,
insensibilidade à insegurança causada com sua conduta criminosa,
demonstrando fazer dessas práticas atentatórias ao mercado de capitais seu
modus vivendi; Motivos: lucro fácil ainda que em prejuízo da coletividade,
"acreditando” em seu poder econômico e na impunidade que grande mal
tem causado à sociedade brasileira e ao mesmo tempo tão reclamado pelo
corpo social; Circunstâncias do crime: manobras espúrias que não
encontraram óbices ao desiderato criminoso, todos os meios possíveis
foram manejados ao alcance da empreitada delituosa; Consequências do
crime: reprováveis, haja vista que o réu ao operar à margem das normas
reguladoras, impôs intenso risco ao bem jurídico tutelado, em razão do
inestimável prejuízo causado aos investidores, às Companhias (OGX e
OSX) controladas pelo acusado – que entraram em processo de
recuperação judicial, muito em consequência desses crimes – e ao mercado
de capitais como um todo; Participação das vítimas: levou os
investidores, principalmente os pequenos investidores, a acreditar no
propalado sucesso dos papéis da Companhia, subdimensionados no
mercado em razão de conduta fraudulenta do acusado, devendo ser
valorado negativamente, assim fixo a pena base em 4 (quatro) anos de
reclusão.

II. Circunstâncias agravantes e atenuantes.
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Não existem circunstâncias que possam atenuar e nem
agravar a pena.

III. Causas de diminuição e aumento de pena.

Não existem causas a serem apreciadas.

Assim sendo, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de
reclusão.

IV. Crime Continuado

Considerando que o sentenciado realizou 20 (vinte) crimes
consumados, tidos e havidos como integrados em uma unidade jurídica da
referida circunstância, ELEVO em 2/3 (dois terços) a pena anteriormente
fixada, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, DJe 23/2/2016); que resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.

V. Pena de multa

V.1) Dos crimes praticados no período de 24/05/2013 a
10/06/2013 – especificamente nos dias 24/05/2013, 27/05/2013,
28/05/2013, 29/05/2013, 04/06/2013, 05/06/2013, 06/06/2013, 07/06/2013
e 10/06/2013 (alienações ilícitas de ações de emissão da Companhia
OGX Petróleo e Gás Participações S.A.)

O sentenciado alienou, através de seu fundo financeiro,
Centennial Asset Mining Fund LLC, no período acima, o total de
126.650.500 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta mil e
quinhentas) ações de emissão da empresa OGX, ao preço médio de
aproximadamente R$ 1,56, o que resultou no montante de R$
197.247.497,00 (cento e noventa e sete milhões, duzentos e quarenta e sete
mil, quatrocentos e noventa e sete reais).

Por sua vez, o mercado bursátil somente tomou conhecimento
da inviabilidade econômica dos campos da OGX quando da divulgação do
Fato Relevante de 01/07/2013, e, neste dia, a cotação de abertura das ações
da Companhia OGX foi de R$0,58 (autos 05015832720194025101, fls.
76/115).

Assim, a diferença entre o preço médio de venda das ações
(aproximadamente R$1,56) e o valor de cotação das ações em 01/07/2013
(R$0,58), resulta em aproximadamente R$0,98 – o qual multiplicado pelo
número de ações alienadas ilícitas – 126.650.500, totaliza R$
123.790.207,00 – montante que correspondente à vantagem indevida obtida
pelo ora sentenciado com a prática dos dois crimes consumados.
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Destarte, condeno o sentenciado a pena de multa em 3
(três) vezes o valor da vantagem ilícita obtida com os crimes, motivada
pelo vultoso ganho ilícito auferido pelo acusado de R$123.790.207,00
(cento e vinte e três milhões, setecentos e noventa mil e duzentos e sete
reais), aliado ao expressivo número de crimes (nove ao total), em um
intervalo diminuto de cerca de 15 dias, correspondente a R$
371.370.621,00 (trezentos e setenta e um milhões, trezentos e setenta
mil e seiscentos e vinte e um reais) devidamente atualizado, desde a
época dos fatos (10/06/2013 – última conduta delitiva) até o efetivo
pagamento.

V.2) Dos crimes praticados no período de 28/8/2013 a
03/9/2013 – especificamente nos dias 28/08/2013, 29/08/2013,
30/08/2013, 02/09/2013, 02/09/2013 e 03/09/2013 (alienações ilícitas de
ações de emissão da Companhia OGX Petróleo e Gás Participações
S.A.).

O sentenciado alienou, através de seu fundo financeiro,
Centennial Asset Mining Fund LLC, no período acima, o total de 227
milhões de ações de emissão da OGX, ao preço médio de
aproximadamente R$ 0,49 – o que resultou no montante de R$
111.183.328,00 (cento e onze milhões, cento e oitenta e três mil e trezentos
e vinte e oito reais).

Importante ressaltar que a precificação dos ativos da
Companhia continuou superdimensionada no mercado, mesmo com o
anúncio, em 01/07/2013, da inviabilidade econômica dos campos
explorados pela Companhia OGX, em razão do artifício utilizado pelo
acusado para dar confiança aos investidores em relação aos seus negócios,
divulgando, no Fato Relevante de 03/07/2013, que a Companhia OGX
ainda poderia exigir em face de si o adimplemento da simulada avença
“PUT OGX”, consubstanciada no aporte de até US$ 1 bilhão para
consecução dos projetos da empresa.

Com efeito, o mercado bursátil tomou conhecimento da
integralidade da simulada avença “PUT OGX”, notadamente da cláusula
espúria suscitada pelo acusado para se eximir ao cumprimento da obrigação
pactuada, somente em 10/09/2013, e, neste dia, a cotação de abertura das
ações da OGX foi de R$ 0,44 (autos 05015832720194025101, fls. 76/115).

Assim, a diferença entre o preço médio de venda das ações
(aproximadamente R$0,49) e o valor de cotação das ações em 10/09/2013
(R$0,44), resulta em aproximadamente R$0,05 – o qual multiplicado pelo
número de ações alienadas ilícitas – 227 milhões, totaliza R$
11.303.328,00 – montante que correspondente à vantagem indevida obtida
pelo ora sentenciado com a prática dos crimes consumados.
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Destarte, condeno o sentenciado a pena de multa em 3
(três) vezes o valor da vantagem ilícita obtida com os crimes, motivada
pelo expressivo ganho ilícito auferido pelo acusado, R$ 11.303.328,00
(onze milhões, trezentos e três reais e trezentos e vinte e oito reais),
aliado ao expressivo número de crimes (seis ao total), em um intervalo
diminuto de 5 dias, correspondente a R$ 33.909.984,00 (trinta e três
milhões, novecentos e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
zero centavos) devidamente atualizado, desde a época dos fatos
(03/09/2013 – última conduta delitiva) até o efetivo pagamento.

V.3) Dos crimes praticados no período de 27/8/2013 a
2/9/2013 – especificamente nos dias 27/08/2013, 28/08/2013, 29/08/2013,
30/08/2013 e 02/09/2013 (alienações ilícitas de ações de emissão da
sociedade OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A).

O sentenciado alienou, através de seu fundo financeiro,
Centennial Asset Mining Fund LLC, no período acima, 29.054.100 (vinte e
nove milhões, cinquenta e quatro mil e cem) ações de emissão da empresa
OSX, ao preço médio de aproximadamente R$ 0,86 – o que resultou no
montante de R$ 24.759.473,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e
cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais).

Importante ressaltar que a precificação dos ativos da
sociedade empresarial OSX continuou superdimensionada no mercado,
mesmo com o anúncio, em 01/07/2013, da inviabilidade econômica dos
campos explorados pela Companhia OGX, em razão do artifício utilizado
pelo acusado para dar confiança aos investidores em relação aos seus
negócios, divulgando, no Fato Relevante de 03/07/2013, que a Companhia
OGX ainda poderia exigir em face de si o adimplemento da simulada
avença “PUT OGX”, a qual impactou sobremaneira os papéis da
Companhia OSX.

Com efeito, o mercado bursátil tomou conhecimento da
integralidade da simulada avença “PUT OGX”, notadamente da cláusula
espúria suscitada pelo acusado para se eximir ao cumprimento da obrigação
pactuada, somente em 10/09/2013, e, neste dia, a cotação de abertura das
ações da empresa OSX foi de R$ 0,81 (autos 05015832720194025101, fls.
76/115).

Assim, a diferença entre o preço médio de venda das ações
(aproximadamente R$0,86) e o valor de cotação das ações em 10/09/2013
(R$0,81), resulta em aproximadamente R$0,05 – o qual multiplicado pelo
número de ações alienadas ilícitas – 29.054.100, totaliza R$ 1.225.652,00 –
montante que correspondente à vantagem indevida obtida pelo ora
sentenciado com a prática dos crimes consumados.

Destarte, condeno o sentenciado a pena de multa em 3
(três) vezes o valor da vantagem ilícita obtida com os crimes, motivada
pelo expressivo ganho ilícito auferido pelo acusado, R$ 1.225.652,00
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(um milhão, duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois
reais) – aliado ao expressivo número de crimes (seis ao total), em um
intervalo diminuto de 6 (seis) dias, correspondente a R$ 3.676.956,00
(três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e zero centavos) devidamente atualizado, desde a época dos
fatos (02/09/2013 – última conduta delitiva) até o efetivo pagamento.

Assim sendo, CONSOLIDO e TORNO DEFINITIVA a
pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa
correspondente a R$ 408.957.561,00 (quatrocentos e oito milhões,
novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e
zero centavos), devidamente atualizado, desde a época dos fatos
(conforme acima exposto) até o efetivo pagamento.

3.2 – Do “Manipulação de Mercado” (art. 27-C da Lei
6.385/76)

I. Pena Base:

a) Culpabilidade: considero acentuado o grau de censura ou
juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, eis que o
acusado é pessoa com larga experiência do mercado de capitais, utilizou de
sua notoriedade empresarial a indigitada prática delituosa; máxime por
meio de diversas manobras fraudulentas em um período de quase um ano,
em torno de um contrato fantasioso que nunca teve a intenção de adimplir,
e sim ludibriar o público investidor e obter expressiva vantagem ilícita;
merecia de toda sociedade credibilidade em seus negócios, o que
incentivava o investimento dos prejudicados na malfadada empreitada
criminosa, deixando de pautar sua vida com respeito ao próximo; b)
antecedentes: sua folha de antecedentes criminais não registra anotações
c) conduta social: desfavorável e marcante sob qualquer ótica que se
queira analisar, digna de censura, tanto junto aos familiares, furtou-se a dar
bons exemplos aos seus filhos, eis que menospreza o princípio da
dignidade no seio de seus parentes, desonrando o bom nome da família,
que causa tormento às relações familiares e em sociedade, e mesmo os
papéis exercidos junto à comunidade social, enfranquecidas  em razão da
posição social assumida com o padrão econômico-financeiro adquirido,
impérios construídos, por meio de vantangens em desfavor de investidores
do mercado, exigem punição exemplar a fim de não levar a crença aos
incautos que o crime compensa; d) personalidade: o acusado demonstrou
fascínio incontrolável por riquezas, ambição sem limites que o levou a
operar no mercado de capitais de maneira delituosa, com extremo grau de
reprovabilidade, indiferença à fragilidade de fiscalização do mercado de
capitais brasileiro, insensibilidade à insegurança causada com sua conduta
criminosa, demonstrando fazer dessas práticas atentatórias ao mercado de
capitais seu modus vivendi; e) motivos: lucro fácil ainda que em prejuízo
da coletividade, inclusive com venda de papéis das Companhias (383
milhões de ações) – subdimensionados no mercado, "acreditando” em seu
poder econômico, na sua influência política e na impunidade que grande
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mal tem causado à sociedade brasileira; f) Circunstâncias do crime:
manobras espúrias que não encontraram óbices ao desiderato criminoso,
todos os meios possíveis foram manejados ao alcance da empreitada
delituosa; g) Consequências do crime: extremamente reprováveis, haja
vista que o réu ao operar à margem das normas reguladoras, impôs intenso
risco ao bem jurídico penalmente tutelado, em razão do inestimável
prejuízo causado aos investidores, às Companhias (OGX e OSX)
controladas pelo acusado – que entraram em processo de recuperação
judicial, muito em consequência desses crimes – e ao mercado de capitais
como um todo; h) Participação das vítimas: levou os investidores a
acreditar, principalmente os pequenos investidores, que não faltariam
recursos para a consecução dos seus empreendimentos, na medida em que
se comprometia, de maneira simulada, a aportar vultoso capital financeiro
na Companhia OGX na ordem de até US$ 1 bilhão de dólares americanos,
o que superdimensionou os ativos das Companhias, devendo ser valorado
negativamente.

Diante dessas razões, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de
reclusão e multa em 3 (três) vezes o valor da vantagem ilícita obtida
com o crime,  -motivada pelo vultoso ganho ilícito auferido pelo acusado,
no importe superior a R$154 milhões, bem como em razão dos
inestimáveis prejuízos ao mercado de capitais provocados pelo ilícito em
um longo período de 11 (onze) meses,  -que resulta, portanto, no importe
de R$ 462.150.771,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e
cinquenta mil e setecentos e setenta e um reais), devidamente atualizado,
desde a época do fato (24/10/2012) até o efetivo pagamento.

II. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não existem circunstâncias que possam atenuar e nem
agravar a pena.

III. Causas de diminuição e aumento de pena.

Não existem causas a serem apreciadas.

Assim sendo, CONSOLIDO e TORNO DEFINITIVA a
pena em 5 (cinco) anos de reclusão e multa em 3 (três) vezes o valor da
vantagem ilícita obtida com o crime, resultando no importe de R$
462.150.771,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e
cinquenta mil, setecentos e setenta e um reais e zero centavos),
devidamente atualizado, desde a época do fato (24/10/2012) até o
efetivo pagamento.

4. CONCURSO MATERIAL

Consoante o disposto no art. 69, do Código Penal, procedo ao
somatório das penas dos crimes previstos nos art. 27-D e art.27-C, todos da
Lei 6.385/76, e resultando a pena corporal definitiva em 11 (onze) anos
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e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime
fechado, na forma do artigo 33, § 2, alínea “a”, d o Código Penal.

As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
(art. 72 do Código Penal).

I. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Inaplicável ao caso a substituição da pena, considerando o
quantum da pena aplicada, ante o disposto no artigo art. 44, I, do Código
Penal.

II. Suspensão condicional da pena e livramento
condicional.

Não estão presentes os requisitos legais, conforme
disciplinam os benefícios os artigos 77 e 83 do Código Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo,
no momento, indicação da ocorrência de qualquer das hipóteses do
art.312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual concedo o
direito de recorrer desta sentença em liberdade (art. 387, §1º, do
Código de Processo Penal).

Condeno o réu no pagamento das custas processuais.

5 – Reparação de danos

O Ministério Público Federal (denúncia – evento 524)
pleiteou a fixação de um valor mínimo de indenização, em razão dos
ilícitos praticados pelo acusado, sem, contudo, apontar o montante
pretendido ou demonstrar qualquer parâmetro de fixação; inclusive deixou
o Parquet de formular pedido durante a instrução probatório para apuração
do quantum devido, com a participação do réu, de modo a possibilitar sua
manifestação sobre a pretensão indenizatória, em homenagem ao princípio
do contraditório e da ampla defesa (art. 5° LV, da Constituição Federal da
República).

Por seu turno, a assistente de acusação, ITAVA INC., em
sede de alegações finais (evento 593) pleiteou a fixação de valor mínimo
de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pela ofendida, no importe de R$24.078.975,99 (vinte e quatro
milhões, setenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e
nove centavos), já incluso o valor de R$2.188.997, 82 a título de honorários
advocatícios, requerendo, ainda, em complementação, que aludido valor
fosse segregado dentre os valores à disposição do Juízo para eventual e
futura destinação à ofendida, em caso de condenação definitiva.
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Juntou aos autos (eventos 594 a 595) Perícia Técnica
Financeira, produzida em 14 de fevereiro de 2019, pela empresa Centro de
Perícias e Consultorias Empresariais Ltda. - CPCE, com apuração dos
danos patrimoniais alegadamente sofridos pela ofendida.

A defesa, em sede de alegações finais (eventos 657/658) nada
disse acerca do pleito indenizatório articulado pela ofendida.

Diante das peculiaridades do presente caso e do que foi
apurado durante a instrução processual, em respeito aos trâmites legais,
verifico a inviabilidade de identificar com precisão o montante devido pelo
sentenciado EIKE FUHRKEN BATISTA a título de reparação dos danos
causados ao mercado de capitais, notadamente aos ofendidos que são
representados, neste feito, pelas assistentes de acusação - o que será
possível mediante dilação probatória específica para esse fim.

Desta forma, o Ministério Público Federal, a associação dos
investidores prejudicados e demais interessados, para obterem indenização
pelos prejuízos suportados, deverão promover o ajuizamento de ação civil
ex delicto, na forma do artigo 63 do Código de Processo Penal, junto ao
Juízo competente.

Determino que o valor de R$ 9.540,00 – e seus acréscimos
legais, (evento 576, fls.21/22), à disposição deste Juízo, recolhido pela
testemunha João Borges Ferreira Neto a título de multa que lhe foi
aplicada por este Juízo, em razão de sua ausência injustificada à
audiência de instrução designada, seja repassado ao Instituto Nacional
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), com sede na cidade
do Rio de Janeiro, para aquisição de medicamentos/itens necessários
ao INCA. Intime-se a instituição para que informe seus dados
bancários para a transferência do mencionado valor, devendo
encaminhar a este Juízo comprovante dos bens aquiridos com a
quantia depositada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Medida
Cautelar 0512467-57.2015.4.02.5101, certificando. Após venham-me
aqueles autos em conclusão.

Transitada em julgado, certifique a Secretaria, proceda ao
lançamento do nome do sentenciado no rol de culpados; determino a
expedição dos ofícios de praxe; a expedição de carta de execução de
sentença penal e comunique-se a presente decisão à Comissão de
Valores Mobiliários, à Bovespa e à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis-ANP.

Intime-se o Ministério Público Federal, as assistentes de
acusação e o sentenciado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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