Processo CVM Nº RJ 2011/13530
(Reg. Col. n.º 8055/2011)
Recorrente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
Assunto: Aproveitamento do prazo de rodízio em função de incorporação de um Auditor Independente - Pessoa Jurídica por outro.
Declaração de Voto
1. Discordo das conclusões apresentadas pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria ("SNC") no MEMO/CVM/SNC/N.º 033/2011, de
12.12.2011. E o faço baseado exclusivamente em questão de ordem formal.
2. A manifestação da Procuradoria Federal Especializada ("PFE") de 21.10.2011 diferencia o presente caso, em que houve incorporação da Terco
Auditores Independentes Sociedade Simples ("Terco") pela então denominada Ernst & Young Auditores Independentes ("Ernst & Young"),
daquele que foi julgado no Processo CVM n.º RJ 2003/7043 (decidido em 21.1.2004). Naquele precedente não ocorrera incorporação, mas a
mera "transferência" da maioria dos ex-sócios, empregados e clientes de uma sociedade para a outra e essa diferença é que teria autorizado as
conclusões a que então se chegou (de que não se impunha rodízio). O mesmo racional não poderia ser aplicado à situação que ora se analisa.

3.

E não se aplicaria pela própria natureza da operação de incorporação. Por meio de tal operação, e não indo muito além da dicção legal, uma ou
mais sociedades são absorvidas por outra, que será a sua sucessora universal. Vale dizer, a incorporadora assume, com efeito, todos os direitos
e obrigações que eram antes detidos pela sociedade incorporada. As relações jurídicas de que esta última era parte serão verdadeira e
automaticamente[1] transplantadas àquela.

4. A partir dessa assunção, a manifestação da PFE diferencia um caso de outro. No precedente citado havia mera cessão de determinados tipos
de relações, de uma sociedade para a outra. E por haver nova sociedade, foi possível, ao cabo, presumir que não haveria motivo para exigir que
se continuasse a contar os prazos de rodízio. No presente caso, havendo sucessão universal, seria como se a mesma sociedade permanecesse
prestando os serviços. Daí porque aqui se imporia o rodízio.
5. Com as devidas vênias, não compartilho dessa interpretação. Se, por um lado, a operação de incorporação implica aquela sucessão universal,
por outro não há como negar que, a partir dessa operação, se passa a estar formalmente sob outra sociedade, que não corresponde exatamente
à sociedade incorporada (e que, não raro, é significativamente maior e mais complexa que a sociedade incorporada). Por mais que haja
continuidade, em razão daquela assunção da totalidade das obrigações, há, também, sociedade distinta daquela original.
6. E parece-me razoável crer que, nessa outra sociedade, se imponham metodologias distintas e ocorram alterações estruturais significativas –
tema, aliás, bastante bem explorado pelo voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro no precedente acima referido (que, aliás, reputo ser
em princípio aplicável a este caso, a despeito da diferença das hipóteses, por ali se haver tratado também deste tema).

7.

No caso em tela se está tratando da rotatividade daquele tipo de agente que, no art. 31 da Instrução CVM n.º 308, de 14.5.1999 [2] , é referido
como "Auditor Independente – Pessoa Jurídica". E o "Auditor Independente – Pessoa Jurídica" é definido, no inciso II do art. 2º do mesmo
diploma como a "sociedade profissional, constituída sob a forma de sociedade civil, que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 4 º e 6 º desta
Instrução". O rodízio é, em suma, de sociedades de auditoria. E, no presente caso, não só há, formalmente, uma outra sociedade, como, pelo
menos em princípio, não há porque desconfiar que materialmente não se esteja falando de entidade distinta daquela que foi incorporada.

8. Se essa interpretação pode soar demasiado formalista, lembro que ela não representa, para a CVM, uma camisa de força. Compactuo aqui, uma
vez mais, com a posição do diretor relator do precedente mais de uma vez acima referido: "Acredito que a aplicabilidade da regra do rodízio, nas
hipóteses em que se verifique uma operação de reestruturação societária, somente se faz necessária se essa operação tiver sido feita com o
objetivo de fraudar o disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99". Cumpre frisar que, no presente caso, a própria área técnica aponta não
haver indícios de que a operação tenha se dado para tais fins.
9. Entendo, ainda, que a posição ora defendida também não serve para a consolidação de uma rota de fuga para o cumprimento da obrigação
constante do art. 31 da Instrução CVM n.º 308/1999. Isso porque não me parece razoável prever que, para fugir às obrigações de rodízio, as
empresas de auditoria tendam a realizar, periodicamente, operações societárias – reluto em aceitar que os determinantes para os processos de
consolidação nesse mercado sejam determinados exclusivamente pela existência daquela obrigação regulamentar e pela vontade de dela
escapar. E ainda que assim fosse se estaria diante de evidente fraude à norma, hipótese em que se aplicaria o disposto no item anterior.
10. Daí porque voto pelo não aproveitamento, pela Recorrente, dos prazos de rodízio já em andamento, iniciando-se a contagem de novos prazos.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2011.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
[1] Trata-se, portanto, de regime distinto daquele aplicável à cessão de créditos ou débitos, conforme previsto na Lei n.º 10.406, de 10.1.2002 ("Código
Civil"). Os seus arts. 286 e 299 exemplificam a diferença entre esse regime geral e o previsto para as incorporações: "Art. 286. O credor pode ceder o seu
crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao
cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação" e " Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único . Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como
recusa".
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[2] Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por
prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua
recontratação.
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