PROCESSOS CVM Nº RJ 2003/5551 (RC nº 4197/2003)
PROCESSOS CVM Nº SP 2003/0294 (RC nº 4197/2003)
RELATORA: DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE
Declaração de Voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade
Acompanho os argumentos expostos pela área técnica. Todavia, a relevância da matéria, bem como alguns pontos indicados no voto da DiretoraRelatora, levaram-me a apresentar esta declaração de voto.
Processos oriundos de reclamações de investidores
Trata-se aqui de um conjunto de processos administrativos referentes à operação de aquisição da Oi pela Telemar que, embora tenham entre si pontos
em comum, guardam também algumas diferenças. Para destacá-las, faço a seguir um breve resumo.
O primeiro dos processos (Processo nº RJ 2003 - 5551, ao qual foi, em seguida, anexado o Processo RJ nº 2003 - 5562) iniciou-se a pedido de Cláudio
Andrade e Marcos Duarte Santos, ora recorrentes ("Recorrentes"), ambos acionistas de Telemar Norte Leste Participações S/A ("Telemar Participações"),
que, em 27 de maio de 2003, encaminharam a esta Autarquia carta informando sobre boatos de reestruturação da mencionada empresa envolvendo a
aquisição da operadora de telefonia móvel Oi. Tal operação, se ocorrida nas condições propostas, "destruiria valor para todos os acionistas da Tmar e
para o mercado de capitais brasileiro" (fls. 06). No dia seguinte, 28 de maio de 2003, Telemar Participações e Telemar Norte Leste S/A publicaram fato
relevante informando a ocorrência da operação.
Em seguida, 04 de junho de 2003, os Recorrentes dirigiram a esta Autarquia novo pedido, solicitando "que seja instalado processo administrativo para
apuração de responsabilidade no tocante à operação de aquisição das ações da Oi pela Tmar" (fls. 38) e, ainda, requerendo manifestação do
entendimento desta CVM sobre se teria havido na transação descrita "abuso de poder do controlador, conforme descrito na lei das SAs artigo 116 e 117" ,
"infração ao artigo 256 da lei das SAs" , "eventual responsabilidade dos administradores da companhia por dano econômico causado aos acionistas
minoritários" e "negociação de ações por agentes econômicos com acesso a informação privilegiada nos dois meses anteriores à realização da oferta" .
Intimada nesse primeiro processo, a Telemar Participações apresentou esclarecimentos sobre a operação, tendo então juntado documentação
identificada como confidencial em razão de seu cunho estratégico, para a qual requereu fosse dispensado, pela CVM, tratamento sigiloso (fls. 110).
Também nesses autos houve, posteriormente, alguns incidentes processuais, motivados por negativa de vista e cópia aos Recorrentes (fls. 217, 233), e
pedido incidental da Telemar Participações de investigação de vazamento de informações e documentos (fls. 251 destes autos e Processo nº RJ 2003 –
11969).
Já o segundo dos processos, de nº SP 2003-294, foi iniciado, em 24 de junho de 2003, por Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A ("Corretora"),
administradora de diversos fundos de investimento titulares de ações da Telemar Participações, e solicita a imediata intervenção e manifestação da CVM,
visando a esclarecer a conduta da Telemar Participações de recusar-se a lhe fornecer cópia impressa dos seguintes documentos: laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Oi preparado pela Ernest & Young, laudo de avaliação preparado pelo J.P. Morgan e acordos de acionistas averbados nos livros da
empresa.
Nesses últimos autos não houve manifestação da Telemar Participações, em razão de ter a área técnica optado por encaminhá-los ao Colegiado, já então
incumbido da apreciação dos demais processos antes mencionados.
Finalmente, cabe mencionar que foi solicitada abertura de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores da Oi e da Telemar
Participações (fls. 121).
Publicidade nos processos administrativos
A conveniência da concessão de vista dos autos aos Recorrentes deve ser examinada à luz da disciplina legal da publicidade dos processos
administrativos, e do interesse público na apuração de fatos no mercado de valores mobiliários, que incumbe à CVM. A matéria da publicidade dos autos
de processos administrativos em geral está tratada no art. 46 da Lei 9.784/99, que diz:
"Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e
documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo
direito à privacidade, à honra e à imagem."
Já a publicidade dos documentos obtidos pela CVM no exercício de seu poder de polícia, e a publicidade quanto à própria existência de processos de
investigação em curso na Autarquia, estão tratadas pela Lei 6.385/76.
O § 2º do art. 8º da Lei 6.385/76 estabelece:
"§ 2º. Serão de acesso público todos os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles
cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja
assegurado por expressa disposição legal".
O art. 9º, § 2º, da mesma Lei, estabelece, por sua vez, que na etapa de investigação dos fatos, que antecedente à eventual instauração de inquérito
administrativo, "será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público ".
Anote-se que a publicidade é a regra na sessão de julgamento (art. 9º, § 5º, da citada Lei), mas ainda assim a lei autoriza, na mesma norma, a restrição
de acesso público, quando o interesse público o exigir. Também só o interesse público determina, segundo a lei, a excepcional divulgação da própria
instauração de procedimento de investigação de fatos, prévio à instauração de inquérito administrativo (art. 9º, § 4º, da Lei 6.385/76).
Em suma, a regra de acesso público a todos os documentos e autos de processos administrativos, estabelecida pelo § 2º do art. 8º da Lei 6.385/76, deve
ser compatibilizada com todas as hipóteses em que a mesma Lei e a Lei 9.784/99 autorizam o tratamento confidencial na fase investigativa do processo
e, mesmo posteriormente, de documentos de terceiros, em prol inclusive da própria qualidade da investigação.
É evidente que a CVM poderá conceder vista de autos a terceiros reclamantes, e inclusive determinar sua manifestação, se e quando entender, em certas
hipóteses, que não há, por um lado, documentos de teor confidencial a proteger, e há, por outro lado, interesse público em estabelecer um contraditório
entre reclamantes e reclamados, seja para o esclarecimento da Autarquia, seja para eventual composição entre as partes.
Mas isto não me parece ser adequado neste caso, em que um pedido de vistas incidental acabou, inclusive, exigindo a multiplicação dos autos para que,
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em volumes separados, os processos administrativos pudessem enfim ter regular seguimento e chegar à sua conclusão esperada — o arquivamento ou a
abertura de inquérito administrativo.
Daí também me parecer pouco relevante, neste caso, a distinção entre processos administrativos ordinários e investigatórios. Todos estes processos
envolvendo a aquisição da Oi pela Telemar são, a rigor, de natureza investigatória, e só foram separados e remontados para que um pedido de vistas
pudesse ter curso sem prejuízo, ou com menor prejuízo, à rapidez na apuração dos fatos.
Por outro lado, não se consegue antever qualquer benefício relevante, quer para a apuração dos fatos, quer para a defesa de quaisquer interesses
legítimos de acionistas, com a concessão de vistas neste momento, mormente em se considerando a proposição a abertura de inquérito administrativo a
respeito da operação, quando será aprofundada a investigação sobre o caso.
Dever de informação e direito à fiscalização
Como se sabe, a regra, nas companhias abertas, é a da plena divulgação de informações relevantes, na forma do art. 157, § 4º, da Lei das S.A., segundo
o qual 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".
Entretanto, as companhias abertas têm o direito de não divulgar informações relevantes, nos termos do §5º do art. 157 da Lei no 6.404/76, tendo em mira
o interesse da empresa, sempre que tal divulgação, justificadamente, puder colocar em risco legítimo interesse do conjunto de seus acionistas.
Quanto a documentos, a lei não determina qualquer divulgação genericamente, limitando-se a estabelecer, em casos específicos, o dever de divulgação
(como nas demonstrações financeiras, nos atos preparatórios de incorporação de sociedades, etc...).
Os recorrentes formularam insistentemente, a seguinte questão: "O ora Recorrente, portanto, indaga a V.Sa., esperando que a resposta ocorra por ocasião
do julgamento do recurso: qual é a lei que assegura sigilo sobre os documentos formadores do preço de compra e venda das ações da Oi pela Telemar
Norte Leste S/A?" (fls. 270). "Por conseguinte, o Recorrente volta a indagar a V.Sa.: qual é a lei que assegura sigilo sobre os documentos formadores do
preço de compra e venda das ações da Oi pela Telemar Norte Leste S/A?" (fls. 271). "Mais uma vez o Recorrente submete a V.Sa. a seguinte indagação:
qual é o interesse público que exige sigilo sobre os documentos formadores do preço de compra e venda das ações da Oi pela Telemar Norte Leste S/A?"
(fls. 272)
A resposta (aliás, óbvia) às perguntas reiteradas está na Constituição Federal, no vetusto princípio da legalidade: ninguém será obrigado a fazer, ou
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei não determina a divulgação dos documentos cujo acesso é postulado pelos recorrentes,
apenas determina (e ainda assim admitindo exceção) a divulgação dos fatos relevantes.
Anote-se, entretanto, que além disto o direito essencial de fiscalizar os negócios sociais conferido aos acionistas, na forma da lei (art. 109, III, Lei
6.404/76), não foi negado em nenhum momento neste caso, seja aos Recorrentes ou à Corretora, tendo em vista que: (i) os documentos em questão
foram apresentados aos acionistas no data room, e, mesmo atualmente, podem ser examinados na sede da companhia, mediante assinatura de termo de
confidencialidade; (ii) as principais informações foram divulgadas em fatos relevantes públicos e apresentações ao mercado; (iii) o Conselho Fiscal da
Telemar, principal órgão de exercício de funções fiscalizadoras, manifestou-se sobre a operação, aprovando-a, tendo sido também aprovadas as contas
dos administradores a ela associadas, em assembléia geral ordinária e extraordinária, em que pese o voto discordante dos Recorrentes e da Corretora; e,
ainda, (iv) a área técnica da CVM solicitou abertura de inquérito administrativo a respeito da operação em questão.
Finalmente, convém relembrar a propositura, pelos Recorrentes, com base no art. 105 da Lei 6.404/76, de ação de exibição dos documentos, em que
foram vencidos em primeira instância, e se encontra em fase de apelação. O eventual direito dos Recorrentes à informação cuja disponibilidade a
companhia restringiu está sendo avaliado pelo Judiciário e, por mais esta razão, não me parece que seja papel da CVM intervir e substituir-se ao Juiz
para permitir vista de documentos cuja exibição foi negada por decisão judicial.
Por tais razões, voto pelo indeferimento do pedido de vista e cópia dos autos pelos Recorrentes, mantendo-se a decisão da SEP, bem como voto pela
manifestação do entendimento de que a Telemar Participações não está obrigada a fornecer cópia impressa dos documentos requeridos pela Corretora.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2004.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

PROCESSO CVM Nº RJ 2003/11969 (RC nº 4197/2003)
RELATORA: DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE
Declaração de Voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade
Voto pelo indeferimento do pedido de vista e cópia integral dos autos formulado pelos Recorrentes, mantendo-se a decisão da área técnica, pelos
mesmos fundamentos constantes da declaração de voto que apresentei nos Processos CVM nº RJ 2003/5551 e 2003/0294 (RC nº 4197/2003).
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2004.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
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