
Para: SRE MEMO/SRE/GER-1/Nº 164/2007

De: GER-1 Data: 29/5/2007

Assunto: Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações de Emissão de Tele Norte Leste Participações S.A. e de Telemar
Norte Leste S.A. – Processo RJ-2007-5587

Senhor Superintendente,

Referimo-nos à divulgação de avisos de fato relevante pela Telemar Participações S.A. (TmarPart) em 10, 17 e 20 de abril do corrente, relativos à
intenção de realização de oferta pública voluntária de aquisição da totalidade das ações preferenciais de emissão de Tele Norte Leste Participações S.A.
e da Telemar Norte Leste S.A.

Resumo das informações sobre a operação :

Em 10 de abril, a TmarPart esclareceu que foram apresentados por instituições financeiras estudos técnicos sobre a viabilidade e conveniência da
companhia promover uma eventual oferta voluntária de aquisição de ações preferenciais de suas subsidiárias supracitadas, não havendo ainda qualquer
decisão corporativa a respeito da dita oferta ou contratação de instituição financeira para a sua realização.

No entanto, a companhia esclareceu que foi convocada para o dia 20 de abril reunião do Conselho de Administração, com vistas a discutir a matéria, que
seria previamente objeto de Reunião Prévia, a se realizar até 3 dias úteis antes da data da reunião do Conselho, na forma do acordo de acionistas.

Em 17 de abril, a TmarPart comunicou que os acionistas signatários do acordo de acionistas deliberaram instruir os conselheiros de administração da
companhia por eles indicados, representando a maioria dos membros do conselho, a votar favoravelmente, na reunião a realizar-se no dia 20 de abril, às
propostas de realização de ofertas públicas de compra constantes do fato relevante publicado em 11 de abril.

Em 20 de abril, a TmarPart comunicou que foram aprovadas as propostas para realização da OPA, de acordo com as condições gerais divulgadas em 10
de abril, tendo sido autorizada a Diretoria da companhia a tomar todas as providências necessárias à implementação da OPA.

Condições gerais das OPA:

1. Tele Norte Leste Participações:

a) realização de OPA voluntária pela TmarPart para aquisição da totalidade das ações preferenciais em circulação da Tele Norte Leste Participações;

b) preço de compra de R$ 35,09 por ação, calculado com base no acréscimo de um prêmio de 25% sobre a média ponderada das cotações de
fechamento das ações TNLP4 nos últimos 30 pregões, na BOVESPA, imediatamente anteriores ao dia 10 de abril de 2007, com pagamento à vista em
moeda corrente nacional;

c) OPA condicionada à aquisição de pelo menos 2/3 das ações TNLP4 em circulação, conforme os critérios dos arts. 3º, III, 15 e 37 da Instrução CVM
361.

2. Telemar Norte Leste:

a) realização de oferta pública voluntária pela TmarPart para aquisição da totalidade das ações preferenciais em circulação da Tele Norte Leste;

b) preço de compra de R$ 52,09 por ação, calculado com base no acréscimo de um prêmio de 25% sobre a média ponderada das cotações de
fechamento das ações TNLP4 nos últimos 30 pregões, na BOVESPA, imediatamente anteriores ao dia 10 de abril de 2007, com pagamento à vista em
moeda corrente nacional;

c) oferta pública de compra prevendo que, caso se verifiquem as condições estabelecidas no art. 15 da Instrução CVM 361 (aquisição de mais de 1/3 e
menos de 2/3 das ações em circulação, em número determinado nos termos estabelecidos nos artigos 3, III, e 37 da mesma norma regulamentar),
proceder-se-á ao rateio entre os aceitantes;

d) o edital informará que a administração da TmarPart poderá prever, oportunamente, e após o leilão, formas de migração dos acionistas da Telemar
Norte Leste para a TmarPart;

e) a oferta referida neste item estará condicionada ao sucesso da oferta referida no item 1 acima.

Ademais, de acordo com o fato relevante de 10 de abril, o Conselho analisaria a contratação do Rothschild para assessoramento na realização das OPA e
a contratação de financiamento também para a realização das OPA.

Nossas Considerações

1. OPA Voluntária sujeita ou não a registro?

As ofertas voluntárias estão previstas no art. 31 da Instrução CVM 361. O caput do referido dispositivo indica que, em regra, se aplicam a qualquer OPA
voluntária os procedimentos previstos nos artigos 4º a 8º e 10 a 12, e as vedações dos artigos 14 e 15, excluindo-se, portanto, as disposições de registro
do art. 9º.

No entanto, o parágrafo único do art. 31 traz regra especial prevendo que, à OPA voluntária formulada pelo acionista controlador que vise à totalidade das
ações em circulação (ou de uma determinada espécie ou classe), aplicam-se ainda as regras da OPA por aumento de participação.

Desse modo, somos remetidos ao art. 4º, § 6º, da Lei nº 6404 e aos artigos 26 (hipóteses de incidência da OPA por aumento de participação) e 27
(revisão do preço), ambos da Instrução CVM 361.

O referido § 6º indica que se o acionista controlador adquirir ações de companhia aberta que eleve sua participação que impeça a liquidez de mercado
das remanescentes, segundo regras da CVM, será obrigado a realizar oferta pública por preço justo.

Assim, entendemos que uma oferta voluntária que pretende adquirir a totalidade das ações se enquadra na previsão legal acima.

Tal entendimento encontra-se corroborado no parágrafo único do art. 31 da Instrução, que surgiu como resultado da audiência pública da Instrução CVM
361, pois, de acordo com o Edital de 18/1/2002, a redação original, a seguir transcrita, indicava que as regras da OPA voluntária para a totalidade das
ações de companhia aberta seguiriam aquelas da OPA para cancelamento de registro:
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"§ 1° À OPA voluntária que tenha por objeto a totalidade das ações em circulação de emissão da
companhia objeto, ou de uma determinada classe ou espécie de ações em circulação, aplicam-se
as regras da OPA para cancelamento de registro, à exceção do disposto no art. 25."

Da mesma forma que o artigo 31 sofreu alteração para prever que a aquisição da totalidade das ações deve obedecer às regras do aumento de
participação, o art. 26 que dispõe sobre as hipóteses de incidência da OPA prevista no art. 4º, § 6º, da Lei 6404, também sofreu, tendo sido inserida a
limitação de que a aquisição de ações que enseja a obrigatoriedade de realização desse tipo de OPA deve ser por meio diverso de OPA.

A nosso ver, com total coerência, uma vez que, com a mudança do art. 31, trazendo o entendimento de que a OPA voluntária que visa à totalidade das
ações deve seguir as regras da OPA por aumento de participação, nada mais lógico que indicar, no caput do art. 26, que, se a aquisição for por meio da
OPA que já observou as suas regras, quais sejam, preço justo, revisão do preço da oferta e registro na CVM, não se faz necessária a realização de uma
nova OPA.

Ora, com a redação do parágrafo único do art. 31, a CVM indicaria que, também será considerado como fato gerador de uma OPA por aumento de
participação, em termos de adoção de regras e procedimentos, se o objeto da OPA voluntária for a totalidade das ações de uma determinada espécie ou
classe, impedindo-se, portanto, a liquidez das ações remanescentes.

Cabe, ainda, salientar a estreita relação entre os artigos 26 e 31, parágrafo único, pela redação dada ao art. 37, § 1º:

"Para efeito da aplicação às companhias abertas existentes na data da entrada em vigor desta
Instrução do disposto nos arts. 15, inciso I, 26 e 31, parágrafo único, o limite de 1/3 das ações em
circulação ali referido deverá ser calculado..."

No entanto, o art. 31, parágrafo único, não faz menção a qualquer limite de 1/3, mas como estaria vinculado às regras do art. 26, foi também citado nesse
artigo 37.

Isto posto, ressaltamos que também se aplica o requisito de prévio registro na CVM, bem como a observância do prazo para protocolo do pedido de
registro de OPA disposto no art. 9º, caput, da Instrução CVM 361.

De outro lado, indica o art. 2º, § 1º, da Instrução CVM 361 que somente estará sujeita a registro na CVM a modalidade de OPA voluntária quando
envolver permuta por valores mobiliários.

No entanto, entendemos que: (i) a regra especial do art. 31, parágrafo único, se sobrepõe a esta disposição geral, logo, a OPA voluntária, quando visar à
aquisição da totalidade das ações de uma espécie, também depende de registro da CVM ; e (ii) se prevalecer o entendimento de que as ofertas
voluntárias em tela não carecem de registro na CVM, não há regra que contemple o prazo para lançamento das mesmas, pois aquele de 30 dias previsto
no art. 9º somente é aplicável às OPA registráveis, causando prejuízo ao mercado por falta de informação e orientação quanto à concretização das ofertas
não sujeitas a registro.

Por fim, no mérito, julgamos importante a intervenção do Estado, mediante o requisito do registro prévio da OPA, para examinar o cumprimento da regra
do preço justo, de que trata o art. 4º, § 4º da Lei das S.A., nessa modalidade de OPA voluntária.

2. Precedentes

2.1. Ofertas voluntárias registradas na CVM (sem opção de permuta):

a) AES SUL em 2004 - registro de OPA voluntária com observância dos procedimentos da OPA para cancelamento de registro de companhia aberta;

b) Embratel em 2006 - registro de OPA voluntária com observância dos procedimentos da OPA para cancelamento de registro de companhia aberta.

No caso da Embratel, o pedido original era de registro de OPA para cancelamento de registro, mas AES SUL, desde o início, foi pedido registro de oferta
voluntária visando a totalidade das ações de sua emissão.

Se, em OPA voluntária, que atendeu aos procedimentos e regras do cancelamento de registro, foi necessário o registro da oferta nesta CVM, da mesma
forma, a OPA voluntária que deve atender aos procedimentos da OPA por aumento de participação, também depende de registro na CVM.

2.2. Ofertas voluntárias formuladas por acionista controlador sem registro na CVM:

a) Acesita em 2006 - a oferta se limitava à aquisição de até 1/3 das ações preferenciais da companhia-objeto;

b) Cia. Iguaçu de Café Solúvel em 2004 - o edital descrevia que, para evitar a compulsória apresentação de oferta pública obrigatória por aumento de
participação (mais de 1/3 em circulação), a ofertante estaria limitada a adquirir na oferta determinada quantidade de ações.

Conclusão:

Isto posto, entendemos que a OPA voluntária em que o controlador pretende adquirir a totalidade de ações de emissão de companhia aberta depende de
registro na CVM, tendo em vista o disposto na Lei nº 6404 e na Instrução CVM 361.

Por fim, uma vez que vislumbramos necessário o registro da oferta e que o prazo para requerimento do pedido (30 dias da deliberação que deu notícia da
realização da OPA) já se esgotou em 22/5/2007, propomos que esta área técnica intime a TmarPart para protocolar os pedidos de registros, sob
cominação de multa, uma vez esgotado o prazo previsto no art. 9º.

Pelo todo acima exposto, sugerimos o envio do presente Processo à SGE, de modo a obter do Colegiado da CVM a melhor interpretação do art. 4º, § 6º,
da Lei nº 6404 combinado com o art. 31, parágrafo único, da Instrução CVM 361.

Atenciosamente,

(Original assinado por)

Flavia Mouta Fernandes

Gerente de Registros 1

Ao SGE,

De acordo com a manifestação da GER-1.
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(Original assinado por)

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Superintendente de Registro de Valores Mobiliários
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