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Assunto: C onsulta sobre ne ce ssidade de re alização de O PA por aum e nto de participação - Proce sso C VM nº R J2014-2399
Se nhor Supe rinte nde nte ,
Trata-se de e x pe die nte protocolado na C VM e m 11/02/2014 (fls. 1 a 10), por m e io do qual a Microsoft Global
Finance (“Microsoft” ou “C onsule nte ”) e ncam inhou consulta sobre a ne ce ssidade ou não de a Em brate l Participaçõe s
S.A. e m conjunto com a Em pre sa Brasile ira de Te le com unicaçõe s S.A. – Em brate l, am bas controladoras de NET
(“C ontroladoras”), re alizare m ofe rta pública de aquisição de açõe s (“O PA”) por aum e nto de participação, caso
ve nham a adquirir açõe s de e m issão da Ne t Se rviços de C om unicação S.A. (“C om panhia” ou “NET”), hoje de tidas
pe la C onsule nte .
C abe re ssaltar que , de acordo com inform açõe s constante s do e x pe die nte supra, a C onsule nte é titular de 700.000
açõe s ordinárias e 700.000 açõe s pre fe re nciais de e m issão da C om panhia, o que re pre se nta atualm e nte 0,56% do
total de suas açõe s ordinárias e 0,28% do total de suas açõe s pre fe re nciais, re pre se ntativas do se u capital social,
se gundo dados constante s do Form ulário de R e fe rê ncia de NET datado de 06/06/2014.
Entre tanto, a de spe ito de a participação de tida pe la C onsule nte e m am bas as e spé cie s de açõe s de e m issão de NET
se r discre ta, tal participação re pre se nta, re spe ctivam e nte , 98,09% e 34,72% das suas açõe s ordinárias e
pre fe re nciais atualm e nte e m circulação no m e rcado.
R e ssalta-se ainda que as C ontroladoras re alizaram , e m outubro de 2010, um a O PA voluntária, na qual adquiriram
84,77% das açõe s pre fe re nciais de e m issão de NET e m circulação à é poca (“O PA 1”), já contabilizando o e x e rcício do
dire ito de ve nda pe los titulare s de açõe s pre fe re nciais re m ane sce nte s e m circulação da NET.
Ade m ais, e m nove m bro de 2013, as C ontroladoras re alizaram um a O PA Unificada (por alie nação de controle e para
saída do Níve l 2 de Gove rnança C orporativa da BM&FBove spa), por m e io da qual adquiriram 93,48% das açõe s
ordinárias e 63,73% das açõe s pre fe re nciais de e m issão de NET e m circulação à é poca (“O PA 2”).
Atualm e nte , as C ontroladoras possue m 99,43% das açõe s ordinárias e 99,19% das açõe s pre fe re nciais de e m issão
da NET, re stando ape nas 0,57% e 0,81% de suas açõe s e m circulação, re spe ctivam e nte .
1.

ALEGAÇ Õ ES DA C O NSULENTE

1.1.

Por m e io do e x pe die nte protocolado e m 11/02/2014, a C onsule nte re que re u, m ais e spe cificam e nte , que :

“(a) esta Autarquia reconheça que não há qualquer óbice para a aquisição das ações de emissão da NET detidas pela Microsoft
pelos Controladores, pelo mesmo preço da OPA finalizada em 27 de novembro de 2013, inclusive registrando que esta
aquisição não irá deflagrar a necessidade de lançamento de uma OPA por aumento de participação pelos Controladores; e
(b) subsidiariamente, caso o pleito acima não seja acolhido, o que se admite apenas a título de argumentação, que esta
Autarquia reconheça que o total de ações que os Controladores podem adquirir sem deflagrar a necessidade de lançamento de
uma OPA por aumento de participação corresponde a 1/3 do total de ações em circulação na presente data, sem qualquer
dedução, de modo a possibilitar a venda de ao menos parte de suas ações para os Controladores.”
1.2.
Ade m ais, transcre ve m os abaix o, com os grifos originais, todo o racional utilizado pe la C onsule nte com vistas
a e m basar a solicitação acim a:
“I – DOS FATOS
1.
A Microsoft é uma acionista minoritária da Net Serviços de Comunicação S.A. (“NET” ou “Companhia”), e detém, na
presente data, 700.000 (setecentas mil) ações ordinárias e 700.000 (setecentas mil) ações preferenciais de emissão da
Companhia, representativas de 0,41% de seu capital total e de aproximadamente 52,2% de seu float.
2.
Em novembro de 2013, as acionistas controladoras da NET, Embratel Participações S.A. e Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A. – Embratel (“Controladores”) realizaram uma oferta pública unificada para aquisição de ações de
emissão da Companhia por alienação de controle e para saída do Nível 2 (“OPA Unificada”), por meio da qual foram adquiridas
10.219.622 ações ordinárias e 3.456.310 ações preferenciais de emissão da NET, correspondentes a 83,62% de suas ações
então em circulação. Como resultado da OPA Unificada, encontram-se hoje em circulação no mercado apenas cerca de 0,78%
do total de ações de emissão da NET.
3.
Embora a Microsoft tivesse interesse em alienar suas ações na OPA Unificada, a participação da Consulente no leilão foi
impossibilitada em face de dificuldades burocráticas para obter a documentação necessária para sua habilitação.
4.
Diante da falta de perspectiva para liquidar o investimento na Companhia, a Consulente procurou os Controladores para
negociar a venda privada de suas ações, pleiteando o mesmo preço oferecido no leilão da OPA.
5.
Em resposta, os Controladores demonstraram interesse em adquirir as ações e indicaram que estariam dispostos a
adquiri-las pelo mesmo preço da OPA Unificada. Entretanto, os mesmos informaram que apenas iriam concretizar o negócio
com a correspondente confirmação da CVM de que a aquisição das ações detidas pela Microsoft não iria deflagrar o lançamento
de uma OPA por aumento de participação, uma vez que a realização de uma nova oferta se afigura procedimento
excessivamente custoso e demorado para aquisição do pequeno número de ações ainda em circulação, ainda que elas
representem atualmente 52,2% do float.
6.
Tendo em vista o acima exposto, e considerando que a Consulente entende não ser aplicável ao presente caso a
obrigação de lançamento de OPA por aumento de participação, dirige-se a Consulente a esta CVM, com o objetivo de obter
confirmação de que a concretização da negociação aqui discutida não ensejará a necessidade de lançamento de oferta pública

pelos Controladores.
II – DO DIREITO
7.

A controvérsia objeto da presente Consulta tem como base os artigos 26 e 37, §1º, da Instrução CVM 361/02, in verbis:

“Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá
realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o
acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de
1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o do 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 e 26, o limite de 1/3 das ações em circulação ali referido deverá ser calculado considerando-se as ações em
circulação na data da entrada em vigor da Instrução CVM no 345, de 4 de setembro de 2000, de modo que as ações adquiridas
pelo ofertante, por meio de oferta pública, desde aquela data, sejam deduzidas do saldo a adquirir.”
8.
O disposto no artigo 37, §1º, foi objeto de decisões recentes do Colegiado desta CVM, sendo certo que, no âmbito do
MEMO/SRE/GER-1/Nº 43/2011[1], a SRE estabeleceu uma fórmula para o cálculo do número de ações que podem ser
adquiridas pelo acionista controlador, conforme abaixo:
"Fórmula L(1/3)": L(1/3)= 1/3 (AC00 + AAC – ARC + AOPS) – AQ, sendo:
1.

L(1/3) – Limite de 1/3 previsto nos arts. 15, inciso I, e 26 da Instrução CVM 361;

2.

AC00 – número de ações da classe ou espécie em circulação em 5/9/2000;

3.
AAC – número adicional de ações da classe ou espécie em circulação a partir de 5/9/2000, em decorrência de: (a)
aumentos de capital com subscrição de ações, (b) bonificações em ações, (c) alienação de ações pela própria companhia
objeto em negociação com ações em tesouraria, e (d) conversões de ações de outra classe ou espécie em ações da classe ou
espécie para a qual se pretende determinar o L(1/3);
4.
ARC – número de ações da classe ou espécie retiradas de circulação a partir de 5/9/2000, em decorrência de: (a)
resgate, amortização ou reembolso, (b) aquisição de ações pela própria companhia objeto para manutenção em tesouraria ou
cancelamento, e (c) conversões de ações da classe ou espécie para a qual se pretende determinar o L(1/3) em ações de outra
classe ou espécie;
5.
AOPS – número de ações da classe ou espécie alienadas a partir de 5/9/2000 pelo controlador, por pessoa a ele
vinculada, ou por outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, por meio de
ofertas públicas de distribuição secundárias; e
6.
AQ – número de ações da classe ou espécie adquiridas pelo controlador/vinculado, desde 5/9/2000, por meio de OPA ou
por outro meio que não uma OPA.”
9.
De início, é importante notar que os dispositivos acima citados têm por base legal o artigo 4º, §6º, da Lei 6.404/76, que
visa assegurar a liquidez das ações de companhias abertas, evitando o famigerado fechamento branco de capital. Nesse
sentido, vale transcrever a lição de Nelson Eizirik:
“Como se verifica, o objetivo do novo §6º do artigo 4º, à semelhança da Instrução CVM nº 345/2000, consiste em evitar que o
acionista controlador impeça a liquidez das ações de emissão de sua controlada no mercado, em detrimento dos interesses dos
acionistas minoritários.”[2]
10.
As normas que tratam de OPAs por aumento de participação representam algumas das mais relevantes inovações da
CVM para proteção dos interesses de acionistas minoritários, e foram responsáveis por eliminar do mercado de capitais
brasileiro uma série de operações abusivas, contribuindo de modo relevante para seu desenvolvimento nos últimos anos.
11.
Ao tornar obrigatório o lançamento de oferta pública por aquele controlador que adquire, de forma privada, percentual
relevante de ações de sua controlada; a CVM garantiu aos minoritários destas companhias a permanência de um mercado para
seus papéis e, com isso, a segurança de que tais acionistas não ficarão ao arbítrio do controlador quando optarem por liquidar
seu investimento.
12.
Esta proteção, embora digna de aplausos, possui uma outra face: o mesmo dispositivo que protege a liquidez dos
minoritários também termina por limitar: (a) o direito destes mesmos acionistas de alienar suas ações pelo maior preço
possível, uma vez que o ônus do lançamento de uma OPA tende a restringir a atuação do acionista controlador neste mercado;
e (b) o direito do acionista controlador de adquirir papéis de companhia por ele controlada.
13.
É inequívoco, porém, que tais limitações são plenamente legítimas quando visam proteger o direito da universalidade
dos acionistas minoritários de manter um mercado para a negociação de suas ações. Os acionistas minoritários perdem,
individualmente, a presença do controlador como potencial adquirente de seus papéis, mas garantem, para o seu conjunto, a
permanência da liquidez de suas ações.
14.
Em contrapartida, quando não há, já em princípio, um mercado satisfatório que se sustente sem a presença do
controlador, estas mesmas limitações que buscam preservar a liquidez podem se tornar desproporcionais, trazendo resultados
diametralmente opostos àqueles pretendidos pela norma do artigo 4º, §6º, da Lei 6.404/76.
15.
No caso concreto da NET, verifica-se que o mercado para as ações detidas pelos seus acionistas minoritários é
absolutamente insignificante, representando apenas 0,78% do total das ações da companhia e com volume de negociações
diário virtualmente nulo. Não se questiona aqui os fatos que levaram a essa situação, uma vez que resultaram de OPAs
legitimamente lançadas pelos Controladores e aprovadas pela CVM.
16.
Assim, no âmbito desse mercado, “liquidez” é um atributo que possui contornos meramente teóricos, já que o atual
patamar de negociação das ações da Companhia se mostra insuficiente para possibilitar a negociação dos papéis detidos por
seus acionistas minoritários. Em dezembro de 2013, o número de negociações com os papéis da NET foi inferior a 100, o que
demonstra a estagnação do ativo.
17.

Em cenários como este, o controlador tende a ser a única parte potencialmente interessada em adquirir as ações em

circulação por um valor justo. Por esta razão, a imposição de restrições à aquisição de ações pelo acionista controlador
apresentaria o efeito contrário daquele pretendido pelo artigo 4º, §6º, da Lei 6.404/76: em vez de proteger a liquidez, tais
restrições terminariam por impossibilitar a livre-disposição de ações pelos acionistas minoritários, em face da inexistência de
quaisquer outros interessados em comprar seus papéis.
18.
Dito de outra forma, em mercados tão restritos, a imposição de ônus à participação do controlador como adquirente
equivale a tutelar um patamar de liquidez fictício, por meio da exclusão do único ator capaz de conferir liquidez real às ações
em circulação; o que, por óbvio, não beneficia nem os acionistas minoritários, nem o controlador.
19.
Os efeitos nocivos destas restrições se tornam mais claros examinando-se a potencial situação da Consulente: uma
acionista minoritária, representante da maior parcela do float da Companhia, que pode ver-se tolhida de seu legitimo direito de
alienar suas ações à única parte interessada em adquiri-las por um valor adequado, em razão da suposta proteção a um nível
de liquidez que se mostra insuficiente para viabilizar a livre-disposição de seus papéis.
20.
Trata-se de uma estranha equação em que perde: (a) o acionista minoritário, que não pode alienar seus papéis a
despeito da existência do controlador interessado; e (b) o próprio controlador, que não pode adquirir ações de sua controlada;
sem que, contudo, haja um efetivo ganhador, na medida em que o conjunto dos acionistas minoritários permanece, na prática,
impedido de se desfazer de suas ações em razão da restrição a sua liquidez.
21.
Importante ressaltar que a questão tratada na presente Consulta não é estranha à regulamentação desta Autarquia.
Esta mesma CVM já estabeleceu como exceção às regras que tratam das OPAs por aumento de participação as aquisições de
ações realizadas pelo acionista controlador na sequência de OPA bem sucedida, conforme artigo 10, §2º, da Instrução CVM
361/02[3], abaixo transcrito:
“§2o Ressalvada a hipótese de OPA por alienação de controle, do instrumento de qualquer OPA formulada pelo acionista
controlador, pessoa a ele vinculada ou a própria companhia, que vise à aquisição de mais de 1/3 (um terço) das ações
de uma mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração do ofertante de que, caso venha a adquirir mais
de 2/3 (dois terços) das ações de uma mesma espécie e classe em circulação, ficará obrigado a adquirir as ações em
circulação remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da realização do leilão, pelo preço final do
leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do instrumento de OPA e da legislação em vigor, com
pagamento em no máximo 15 (quinze) dias contados do último a ocorrer dos seguintes eventos:
I – exercício da faculdade pelo acionista; ou
II – pagamento aos demais acionistas que aceitaram a OPA, no caso de OPA com pagamento a prazo.”
22.
Um primeiro aspecto a ser notado, é que o dispositivo em questão sumariza de forma perfeita o que aqui se postula:
na sequência de eventos que resultam em restrição relevante de liquidez – no caso, OPAs: (a) realizadas por acionista
controlador ou pessoa a ele vinculada; e (b) que contem com adesão de mais de 2/3 das ações em circulação –, a atuação da
CVM deve privilegiar o interesse dos acionistas remanescentes de dispor de suas ações, ainda que disso resulte (por ser
inevitável) redução do número de ações em circulação.
23.
Outro ponto que merece destaque é que inexiste, em verdade, qualquer diferença material entre a OPA Unificada e as
OPAs sujeitas ao disposto no referido artigo 10, §2°, que justifique um tratamento diferenciado às aquisições de ações
realizadas no período imediatamente posterior à oferta. Em qualquer caso, está-se tratando de OPAs: (a) lançadas pelo
acionista controlador ou por pessoa a ele vinculada; e (b) aceitas por mais de 2/3 dos destinatários da oferta – sendo certo
que as OPAs objeto do dispositivo em questão sequer possuem uma regra especial para formação de preço que as diferencie,
uma vez que estão inclusas as ofertas voluntárias cuja formação de preço é livre.
24.
De fato, a única diferença que justifica a exclusão das OPAs por alienação de controle do rol do artigo 10, §2º, da
Instrução CVM 361/02 é que, no âmbito destas ofertas, não se encontra o ofertante sujeito ao limites de aquisição de 1/3 e
2/3 das ações em circulação constantes, respectivamente, do artigo 15, I e II, da mesma instrução.
25.
Sob a perspectiva do acionista minoritário, porém, esta diferença é absolutamente imaterial. Independentemente da
natureza da oferta, se é facultado ao controlador adquirir um percentual de ações que irá reduzir a patamares insuficientes a
liquidez dos papéis remanescentes, passa a ser do interesse dos acionistas minoritários que esta Autarquia atue, a partir
deste momento, de forma a maximizar eventuais oportunidades de liquidez para suas ações – conforme preceitua de forma
correta o artigo 10, §2º, da Instrução CVM 361/02.
26.
Pode-se sustentar, inclusive, que a inaplicabilidade do artigo 10, §2º, da Instrução CVM 361/02 às OPAs por alienação
de controle que resultem na aquisição de mais de 2/3 das ações em circulação constitui verdadeiro vácuo na sistemática de
proteção ao direito dos acionistas minoritários pela Instrução CVM 361/02. Em oposição ao que ocorre em ofertas de outras
modalidades que sejam bem sucedidas, os minoritários remanescentes após uma OPA por alienação de controle que restrinja a
liquidez do mercado não possuem: (a) o direito de reconsiderar a sua decisão de não participar da oferta, diante da análise do
patamar de liquidez existente após o leilão; e (b) uma oportunidade adicional de liquidez para se desfazer de seus papéis
antes que sua negociação no mercado se torne completa ou praticamente inviável.
27.
É exatamente isto que postula a Microsoft. Tendo em vista que: (a) não há mais liquidez efetiva para os papéis da
Companhia, em razão de uma oferta legítima que contou com a chancela da própria CVM; e (b) após serem procurados pela
Consulente, os Controladores manifestaram interesse em prover uma relevante oportunidade de liquidez para as ações detidas
pela Microsoft, oferecendo-se a pagar por estes papéis preço similar ao que foi pago na OPA Unificada; a Consulente entende
que não deveria esta Autarquia estabelecer qualquer óbice à celebração deste negócio, inclusive no que se refere à imposição
ao controlador de obrigação de lançar uma OPA por aumento de participação que, como se tratou, irá impossibilitar a
formalização desta transação.
28.
Em suma, no entendimento da Consulente, o reconhecimento, por esta CVM, de que deve ser facultado ao acionista
controlador oferecer oportunidade de liquidez para os papéis de uma companhia cujas ações chegaram a patamares de
negociação insignificantes, em razão do sucesso de uma OPA por alienação de controle legítima:
(a)
deve ser adotado por critério de analogia, uma vez que encontra respaldo no tratamento conferido por esta mesma
Autarquia para casos similares, conforme previsto no artigo 10, §2º, da Instrução CVM 361/02;
(b)
corresponde a uma interpretação sistemática e coerente da Instrução CVM 361/02, capaz de impedir uma irrazoável
restrição fática do direito da Consulente de alienar suas ações por um valor adequado, sem que haja efetiva tutela a qualquer
direito em contrapartida; e

(c)
constitui uma forma de amenizar o vácuo normativo deixado pela inaplicabilidade do artigo 10, §2º, da Instrução
CVM 361/02 às OPAs por alienação de controle que resultem na aquisição de mais de 2/3 das ações em circulação, por meio da
criação de oportunidade de liquidez adicional para papéis que já não mais possuem dispersão suficiente para encontrar mercado
sem a intervenção do controlador.
29.
Por fim, caso esta Autarquia entenda que a alienação das ações da Microsoft para as acionistas controladoras da NET
implica na obrigação de lançamento de uma OPA por aumento de participação, o que se admite apenas a título de
argumentação, a Consulente solicita que esta Autarquia manifeste-se sobre o número de ações que as acionistas controladoras
da NET estão autorizadas a adquirir sem que desta aquisição resulte a obrigação de lançar uma nova OPA.
30.
Isto porque, no entendimento da Consulente, as ações adquiridas de forma pública ou privada a partir 05/09/2000 –
que, nos termos da fórmula constante do MEMO/SRE/GER-1/Nº 43/2011, devem ser deduzidas do saldo de ações que podem
ser adquiridas de forma privada sem lançamento de OPA por aumento de participação – apenas devem integrar a fórmula em
questão quando adquiridas por quem, à época da aquisição, já era controlador da companhia.
31.
Não fosse este o caso, chegar-se-ia ao contrassenso de se impedir qualquer novo controlador de adquirir qualquer
número de ações no mercado, uma vez que, logo na sequencia da aquisição do controle de companhia aberta, já teria o
controlador adquirido: (a) as próprias ações representativas do bloco controle; e (b) no âmbito da respectiva OPA por alienação
de controle – que costuma ter alta aceitação por incluir na formação de seu preço o valor do controle –, uma quantidade de
ações que, muito provavelmente, também já teria ultrapassado mais de 1/3 das ações então em circulação.
32.
Nesta linha, a Consulente solicita, subsidiariamente, que esta Autarquia reconheça que o total de ações que as
controladoras da Companhia podem adquirir sem deflagrar a necessidade de lançamento de uma OPA por aumento de
participação corresponde a 1/3 do total de ações em circulação na presente data, sem qualquer dedução – visando, com isso,
possibilitar a venda de ao menos parte de suas ações para os Controladores.

2.

NO SSAS C O NSIDER AÇ Õ ES

2.1.

Inicialm e nte , cabe re ssaltar que a C onsule nte apre se ntou dois ple itos e x clude nte s, quais se jam :

“(a) esta Autarquia reconheça que não há qualquer óbice para a aquisição das ações de emissão da NET detidas pela Microsoft
pelos Controladores, pelo mesmo preço da OPA finalizada em 27 de novembro de 2013, inclusive registrando que esta
aquisição não irá deflagrar a necessidade de lançamento de uma OPA por aumento de participação pelos Controladores; e
(b) subsidiariamente, caso o pleito acima não seja acolhido, o que se admite apenas a título de argumentação, que esta
Autarquia reconheça que o total de ações que os Controladores podem adquirir sem deflagrar a necessidade de lançamento de
uma OPA por aumento de participação corresponde a 1/3 do total de ações em circulação na presente data, sem qualquer
dedução, de modo a possibilitar a venda de ao menos parte de suas ações para os Controladores.”
2.2.

Dado que o ple ito (a) acim a é tratado com o principal pe la C onsule nte , iniciare m os nossa análise por e le .

2.3.
Pre lim inarm e nte , de stacam os que a O PA por aum e nto de participação é pre vista no § 6º do art. 4º da Le i nº
6.404/76, nos se guinte s te rm os:
“Art. 4º, § 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que
elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas
gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado
a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no
mercado.”
2.4.
Em linha com o disposto acim a, a Instrução C VM nº 361/02 (“Instrução C VM 361”) pre vê a re alização da O PA
por aum e nto de participação nas hipóte se s constante s do art. 26, be m com o dos §§ 1º e 2º do art. 37,
re spe ctivam e nte transcritos abaix o:
“Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá
realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o
acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem
mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o
do art. 37.
§1º Caso as pessoas referidas no caput detenham, na entrada em vigor desta Instrução, em conjunto ou isoladamente, mais
da metade das ações de emissão da companhia de determinada espécie e classe, e adquiram, a partir da entrada em vigor
desta Instrução, isoladamente ou em conjunto, participação igual ou superior a 10% (dez por cento) daquela mesma espécie e
classe em período de 12 (doze) meses, sem que seja atingido o limite de que trata o caput, a CVM poderá determinar a
realização de OPA por aumento de participação, caso verifique, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da comunicação
de aquisição da referida participação, que tal aquisição teve o efeito de impedir a liquidez das ações da espécie e classe
adquirida.
§2o A OPA de que trata este artigo deverá ter por objeto todas as ações da classe ou espécie afetadas.
§3o O requerimento de registro da OPA de que trata o caput deverá ser apresentado à CVM no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data em que se verificar a hipótese do caput, ou no prazo determinado pela CVM, na hipótese do § 1o.
§4o Em qualquer das hipóteses deste artigo será lícito às pessoas mencionadas no caput adotar o procedimento alternativo de
que trata o art. 28, nas condições ali referidas.
§ 5º Não sendo aplicável o disposto nos §§1º e 2º do art. 37, o limite de 1/3 (um terço) previsto no caput deverá ser
calculado com base no número de ações em circulação na data de encerramento da primeira oferta pública de
distribuição de ações da companhia ou, caso nenhuma oferta tenha sido realizada, na data da obtenção do registro da
companhia para negociação de ações em mercados regulamentados de valores mobiliários.
§ 6º Uma vez ultrapassado o limite de 1/3 (um terço) das ações em circulação previsto no caput, o controlador, pessoa a ele

vinculada e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada só poderão realizar
novas aquisições de ações por meio de OPA por aumento de participação.” (grifos nossos)
“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 e 26, o limite de 1/3 das ações em circulação ali referido deverá ser calculado considerando-se as ações em
circulação na data da entrada em vigor da Instrução CVM no 345, de 4 de setembro de 2000, de modo que as ações adquiridas
pelo ofertante, por meio de oferta pública, desde aquela data, sejam deduzidas do saldo a adquirir.
§2o Ainda para efeito das companhias abertas existentes na data da entrada em vigor desta Instrução, caso o ofertante, nas
ofertas de que trata o caput do art. 15, já tenha atingido o limite a que se refere o inciso I do mesmo artigo, calculado na
forma do parágrafo anterior, nova aquisição de ações somente poderá ser realizada mediante OPA por aumento de participação,
com as limitações ali estabelecidas.” (grifo nosso)
2.5.
Da le itura dos dispositivos acim a transcritos, ve rifica-se que a Instrução C VM 361 pre vê , de form a
abrange nte , duas possibilidade s de incidê ncia da O PA por aum e nto de participação, quais se jam : (i) “o acionista
controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele
vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de
cada espécie e classe em circulação”; e (ii) “o ofertante, nas ofertas de que trata o caput do art. 15, já tenha atingido o limite
a que se refere o inciso I do mesmo artigo” e pre te nda re alizar nova aquisição de açõe s e m circulação, a qual só
pode rá se r re alizada por m e io de O PA por aum e nto de participação.
2.6.
Pe rce be -se , do acim a e x posto, que a O PA por aum e nto de participação pre vista pe lo art. 26 da Instrução
C VM 361 te m por obje tivo tute lar a liquide z no âm bito das aquisiçõe s re alizadas por outro m e io que não um a O PA,
te ndo e m vista que a obrigatorie dade de se re alizar tal ofe rta só ocorre um a ve z de flagrada, pe los age nte s ali
de scritos, a aquisição, “por outro meio que não uma OPA, [de ] ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das
ações de cada espécie e classe em circulação”. Já a O PA por aum e nto de participação pre vista pe lo art. 37 da m e sm a
Instrução te m por obje tivo tute lar a liquide z no âm bito das aquisiçõe s re alizadas por m e io das O PA de que trata o
art. 15, um a ve z que te nha sido atingido, e m O PA ante rior(e s), o lim ite de 1/3 de que trata o inciso I do re fe rido
artigo, situação lim ítrofe e ntre have r ou não o im pe dim e nto de liquide z das açõe s e m circulação, se gundo
parâm e tros e stabe le cidos pe la C VM na Instrução C VM 361.
2.7.
Ade m ais, re força a caracte rização acim a o voto do e x -Dire tor O tavio Yazbe k (fls. 38 a 40 do pre se nte
Proce sso), o qual foi acom panhado pe lo C ole giado da C VM, e m de cisão datada de 30/07/2013, no âm bito do
Proce sso C VM nº R J-2012-14764, que tratou da inaplicabilidade do re gim e da O PA por aum e nto de participação, no
âm bito da O PA Unificada de NET (conform e de finida na parte inicial do pre se nte Me m orando, tam bé m cham ada de
O PA 2).
2.8.
Naque le caso, havia re clam ação de inve stidore s re que re ndo que a O PA 2 obse rvasse as re gras pre vistas para
um a O PA por aum e nto de participação, e m função de te r ocorrido um a O PA ante riorm e nte àque la, de nom inada O PA
1 na parte inicial do pre se nte Me m orando, por m e io da qual foi adquirido m ais de 1/3 (um te rço) das açõe s
pre fe re nciais e m circulação de NET à é poca.
2.9.
Mais pre cisam e nte , por m e io da O PA 1 foram adquiridos 84,77% das açõe s pre fe re nciais e m circulação da
C om panhia à é poca, pe rce ntual que re pre se ntou m ais de 2/3 (dois te rços) das re fe ridas açõe s.
2.10. O que se tratou naque le caso, e ntão, de ntre outras coisas, foi a e x istê ncia ou não de um a O PA autônom a
no § 6º do art. 26 da Instrução C VM 361, distinta daque la pre vista pe lo caput do m e sm o artigo, a qual pode ria se r
e x igíve l inde pe nde nte m e nte de a aquisição de açõe s e m circulação te r se dado por outro m e io que não um a O PA.
2.11. Em se u voto, o e ntão Dire tor O tavio Yazbe k e nte nde u, conform e transcrito abaix o, que o § 6º do art. 26 da
Instrução C VM 361 não pre vê um a O PA distinta daque la pre vista no caput do m e sm o artigo. Ao contrário, o re fe rido
dispositivo fortale ce a re gra do caput, o que corrobora a inte rpre tação e x posta no parágrafo 2.6 acim a, qual se ja,
que a O PA pre vista pe lo art. 26 da Instrução C VM 361, inclusive e m se u § 6º, só é disparada por aquisiçõe s que
ocorram por outro m e io que não um a O PA.
“A ideia é que, uma vez preenchidos os elementos que compõem o suporte fático do caput do art. 26 ou do §1º (i.e., uma vez
deflagrada a obrigação de realizar a OPA por aumento de participação), o controlador e os outros sujeitos mencionados no § 6º
não possam adquirir novas ações privadamente ou em bolsa até que se cumpra com a obrigação de realizar uma OPA por
aumento de participação.
Mas, como disse, para que cheguemos ao ponto de considerar a incidência do §6º, é necessário que, antes, o caput ou o §1º
tenha incidido e que, por consequência, já exista a obrigação de o controlador realizar uma OPA por aumento de participação. É
só aí, nesse segundo momento, que "o controlador, pessoa a ele vinculada e outras pessoas que atuem em conjunto com o
acionista controlador ou pessoa a ele vinculada" passam a se sujeitar ao dever contido no §6º de não "realizar novas
aquisições de ações [exceto se] por meio de OPA por aumento de participação".”
2.12. Ade m ais, no m e sm o voto, o e ntão Dire tor O tavio Yazbe k fe z um a análise da incidê ncia do § 2º do art. 37 da
Instrução C VM 361 (transcrita abaix o), tam bé m e m linha com o que e x puse m os no parágrafo 2.6 acim a, ou se ja,
que o re fe rido dispositivo norm ativo visa tute lar a liquide z das açõe s e m circulação re m ane sce nte s após a re alização
das O PA de que trata o art. 15 da m e sm a Instrução.
“V. A questão do § 2º do Art. 37
O segundo ponto que vale explorar, como já esclarecido, é o da obrigatoriedade de realização de OPA por aumento de
participação, no presente caso, com fundamento no § 2º do art. 37 da Instrução CVM n.º 361/2002.
Contudo, ao que me parece, tampouco este artigo incide no presente caso. A redação do artigo (que remete somente ao inciso
I do art. 15 e ao verbo "atingir") deixa claro que sua hipótese de incidência se volta para as situações em que o limite de um
terço foi atingido por meio de uma oferta que, tendo obtido adesões superiores a um terço, restringiu-se a adquirir só um
terço.

É de se lembrar, ademais, que esta situação já poderia ocorrer sob a égide da Instrução CVM n.º 299/1999, tal como alterada
pela Instrução CVM n.º 345/2000. Lá, no caso de o controlador realizar uma oferta visando mais de um terço das ações em
circulação, ele deveria fazer constar do edital se, na hipótese de acionistas representando mais de um terço das ações em
circulação efetivamente aceitassem a oferta, ele iria (i) desistir da oferta; (ii) adquirir, proporcionalmente, o número de ações
de propriedade dos aceitantes da oferta, até o limite de um terço da ações em circulação; ou (iii) iniciar novo procedimento de
oferta pública, com observância das regras da Instrução CVM n.º 229, de 16.1.1995.
Em outras palavras, poderia o controlador, se assim desejasse, adquirir só um terço das ações em circulação e, assim, evitar
a incidência das regras relacionadas ao procedimento aplicável ao cancelamento de registro, notadamente aquelas relativas ao
laudo de avaliação.
Mas, inclusive porque, nesta hipótese, o controlador evitava a incidência das regras relativas à avaliação, o regulador entendeu
pertinente esclarecer, no § 2º do art. 37 da Instrução CVM n.º 361/2002 – que, vale lembrar, está inserido na seção referente
às "Regras de Vigência" –, que o controlador somente poderia fazer novas aquisições "mediante OPA por aumento de
participação".
Nesse sentido, não me parece que estejamos, no presente caso, diante de uma das hipóteses que o § 2º do art. 37 veio a
disciplinar, nomeadamente, aquelas em que o limite de um terço foi atingido por meio de uma oferta que, tendo obtido
adesões superiores a um terço, restringiu-se a adquirir só um terço. Por este motivo, não me parece que tampouco este
dispositivo sirva de fundamento para a incidência das regras relativas a OPA por aumento de participação.”
2.13. No caso concre to, conform e e x puse m os na parte inicial do pre se nte Me m orando, as aquisiçõe s de açõe s de
e m issão da C om panhia re alizadas pe las C ontroladoras, por m e io das O PA 1 e O PA 2, ultrapassaram 1/3 (um te rço)
das suas açõe s e m circulação às é pocas, tanto no que se re fe re às pre fe re nciais, quanto no que se re fe re às
ordinárias, re spe ctivam e nte .
2.14. C om o tais aquisiçõe s foram re alizadas no âm bito de duas O PA, a análise quanto à ne ce ssidade ou não de
um a próx im a aquisição se dar por m e io de O PA por aum e nto de participação de ve ria e m basar-se no pre visto pe lo §
2º do art. 37 da Instrução C VM 361, de sconside rando, a priori, o disposto no art. 26 da m e sm a Instrução, dado que
tal dispositivo trata e spe cificam e nte das aquisiçõe s que ultrapassaram 1/3 (um te rço) das açõe s e m circulação
re alizadas por outro m e io que não um a O PA, com o concluím os acim a.
2.15. Analisando e ntão o disposto no § 2º do art. 37 da Instrução C VM 361, e m conjunto com o e nte ndim e nto
e x posto no voto supra (parágrafo 2.12), pe rce be -se que a obrigatorie dade da re alização de um a O PA por aum e nto
de participação de ve se r obse rvada quando se pre te nde adquirir açõe s e m circulação de com panhia abe rta, quando
já fora atingido o lim ite a que se re fe re o inciso I do art. 15 da m e sm a Instrução.
2.16.

Sobre e sse ponto, cabe de stacar o disposto no art. 15 da Instrução C VM 361:

“Art. 15. Em qualquer OPA formulada pela companhia objeto, pelo acionista controlador ou por pessoas a ele vinculadas,
desde que não se trate de OPA por alienação de controle, caso ocorra a aceitação por titulares de mais de 1/3 (um terço) e
menos de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, o ofertante somente poderá:
I - adquirir até 1/3 (um terço) das ações em circulação da mesma espécie e classe, procedendo-se ao rateio entre os
aceitantes, observado, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 37; ou
II - desistir da OPA, desde que tal desistência tenha sido expressamente manifestada no instrumento de OPA, ficando sujeita
apenas à condição de a oferta não ser aceita por acionistas titulares de pelo menos 2/3 (dois terços) das ações em circulação;
Parágrafo único. Não sendo aplicável o disposto no art. 37, §§ 1º e 2º, o limite de 1/3 (um terço) previsto no inciso I deverá
ser calculado com base no número de ações existentes em circulação na data de encerramento da primeira oferta pública de
distribuição de ações da companhia ou, caso nenhuma oferta tenha sido realizada, na data da obtenção do registro da
companhia para negociação de ações em mercados regulamentados de valores mobiliários.”
2.17. Da le itura do dispositivo supra e do voto do e x -Dire tor O tavio Yazbe k (parágrafo 2.12 acim a), pe rce be -se
que o § 2º do art. 37 da Instrução C VM 361 visa tute lar a liquide z das açõe s e m circulação re m ane sce nte s das O PA
nas quais ocorre m a ace itação por titulare s de m ais de 1/3 (um te rço) e m e nos de 2/3 (dois te rços) das açõe s e m
circulação e , por e sse m otivo, adquiri-se o lim ite de 1/3 (um te rço) de que trata o inciso I do art. 15 da Instrução
C VM 361.
2.18. Ne sse s casos, o inciso I do art. 15 da Instrução C VM 361 pe rm ite ao ofe rtante adquirir no m áx im o 1/3 (um
te rço) das açõe s e m circulação e , um a ve z que o ofe rtante te nha atingido o re fe rido lim ite , novas aquisiçõe s só
pode riam se r re alizadas por m e io de O PA por aum e nto de participação, por força do § 2º do art. 37 da Instrução
C VM 361.
2.19. Entre tanto, o que a Instrução C VM 361 não e x plicita é a ne ce ssidade ou não de se re alizar um a O PA por
aum e nto de participação, e m caso de novas aquisiçõe s de açõe s pe los age nte s de finidos no caput de se u art. 15,
conside rando que ante riorm e nte houve a re alização de O PA e m que não só o lim ite de 1/3 (um te rço) das açõe s e m
circulação foi ultrapassado, m as tam bé m o lim ite de 2/3 (dois te rços) daque las açõe s, conform e pre visto no inciso II
do art. 15 da Instrução C VM 361.
2.20. C abe re ssaltar que , por força do art. 15 da Instrução C VM 361, as únicas O PA re alizadas pe lo acionista
controlador ou por pe ssoas a e le vinculadas, por m e io das quais pode ria se r adquirido núm e ro de açõe s e quivale nte
a m ais de 1/3 (um te rço) e m e nos de 2/3 (dois te rços) das açõe s e m circulação se riam a O PA por alie nação de
controle e a O PA para saída de se gm e nto e spe cial de ne gociação de valore s m obiliários, ne ste últim o, ape nas caso
a C VM dispe nse as e x igê ncias quanto ao lim ite m ínim o ou m áx im o de açõe s a se re m adquiridas, com fulcro no art.
35 da Instrução C VM 361.
2.21. De sta form a, e nte nde m os que a Instrução C VM 361 pre vê e x plicitam e nte a tute la da liquide z ape nas
quando a ace itação, nas O PA de que trata o art. 15 da re fe rida Instrução, se dê e ntre 1/3 (um te rço) e 2/3 (dois
te rços) das açõe s e m circulação e , por força do inciso I do m e sm o artigo, o ofe rtante e ste ja re strito a adquirir até o
lim ite de 1/3 (um te rço) das açõe s e m circulação.
2.22.

Já para os casos e m que , nas O PA de que trata o art. 15 da Instrução C VM 361, houve r a ace itação por

titulare s de m ais de 2/3 (dois te rços) das açõe s e m circulação, é pe rm itido ao ofe rtante adquirir todas as açõe s de
cujos titulare s ade rire m a tais ofe rtas, sobrando aos titulare s das açõe s e m circulação re m ane sce nte s ape nas a
opção de ve ndê -las ao ofe rtante , no prazo de até 3 (trê s) m e se s, contados da data da re alização do le ilão das O PA,
pe lo pre ço praticado e m tais ofe rtas, atualizado nos te rm os do instrum e nto de O PA, conform e pre visto pe lo § 2º do
art. 10 da re fe rida Instrução, transcrito abaix o:
“Art. 10 (...)
§2º Ressalvada a hipótese de OPA por alienação de controle, do instrumento de qualquer OPA formulada pelo acionista
controlador, pessoa a ele vinculada ou a própria companhia, que vise à aquisição de mais de 1/3 (um terço) das ações de uma
mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração do ofertante de que, caso venha a adquirir mais de 2/3 (dois
terços) das ações de uma mesma espécie e classe em circulação, ficará obrigado a adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA,
atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do instrumento de OPA e da legislação em vigor, com pagamento em
no máximo 15 (quinze) dias contados do último a ocorrer dos seguintes eventos:
I – exercício da faculdade pelo acionista; ou
II – pagamento aos demais acionistas que aceitaram a OPA, no caso de OPA com pagamento a prazo.”
2.23. Se ndo assim , é coe re nte concluir que , caso as O PA pre vistas pe lo art. 15 da Instrução C VM 361 te nham
ace itação por titulare s de m ais de 2/3 (dois te rços) das açõe s e m circulação, não have ria, a priori, outro dispositivo
na Instrução e m te la, e x ce to o § 2º do art. 10, que tute lasse a liquide z das açõe s re m ane sce nte s.
2.24. Ainda sobre o racional acim a e x posto, cabe de stacar tre cho de pare ce r e laborado por Ne lson Eizirik (fls. 41 a
72 do pre se nte Proce sso), a pe dido da Em brate l Participaçõe s S.A., no âm bito do Proce sso C VM nº R J-2012-14764,
pre ce de nte citado nos parágrafos 2.7 a 2.12 acim a, com o qual concordam os:
“Por outro lado, nos casos de aceitação da OPA por mais de 2/3 (dois terços) dos titulares de ações em circulação, entendeu a
CVM que a vontade dos acionistas de alienar suas ações na OPA, expressa em um nível tão alto das ações em circulação,
deveria prevalecer sobre o interesse na proteção da liquidez original das ações.
Com efeito, nestas situações em que o patamar de aceitação da OPA supera 2/3 (dois terços) das ações em circulação,
presumiu a CVM que o objetivo buscado pelo artigo 15 da Instrução CVM nº 361/2002, de proteger a liquidez da companhia
objeto, foi superado em razão da substancial aceitação da oferta, que demonstra que ela foi realizada em bases
Vale dizer, limitar a aquisição das ações nos casos de aceitação por mais de 2/3 (dois terços) dos titulares das ações em
circulação implicaria em prejudicar os acionistas minoritários, ao invés de protegê-los, uma vez que, mesmo diante de uma
aceitação tão significativa da OPA, os acionistas interessados teriam o direito de dispor das ações de sua propriedade limitado
pela regra do rateio.
Note-se, ademais, que a equitatividade da OPA que resulta na aquisição de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação
é ainda garantida pelo artigo 10, § 2º, da Instrução CVM nº 361/2002, que permite que os acionistas que não tenham aceitado
a oferta vendam as ações de sua titularidade para o ofertante, pelo mesmo preço praticado na OPA, no prazo de 3 (três)
meses subsequentes à realização do leilão da OPA, justamente para não serem obrigados a permanecer em uma companhia
cujas ações apresentem baixa liquidez no mercado.
Uma vez adquiridas na OPA mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, conforme permite o artigo 15 da Instrução CVM
nº 361/2002, não faz qualquer sentido se aplicar a limitação do artigo 37, § 2º, às novas aquisições a serem efetuadas pelo
acionista controlador. Neste caso, deixa de existir, legitimamente, qualquer razão para a incidência das normas de proteção à
liquidez existente antes da oferta previstas na Instrução CVM nº 361/2002.
(...)
Tendo em vista que esses acionistas voluntariamente decidiram não vender suas ações, seja no próprio leilão da OPA, seja no
período de 3 (três) meses previsto no artigo 10, § 2º, da Instrução CVM nº 361/2002, entende-se que eles aceitaram os novos
níveis da liquidez da companhia e, portanto, não podem reclamar a aplicação das normas regulamentares que visavam a
proteger a liquidez existente antes da OPA, como é o caso do disposto no artigo 37, § 2º, da Instrução CVM nº 361/2002.
Dessa forma, conclui-se que apenas quando atingido o limite de 1/3 (um terço) das ações em circulação em OPA promovida
pelo controlador, pelo fato desta não ter sido aceita por mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, nos termos do
artigo 15, inciso I, da Instrução CVM nº 361/2002, é que as novas aquisições por ele efetuadas devem ocorrer mediante OPA
por aumento de participação. Por outro lado, se na OPA anterior o controlador ultrapassar o limite de 1/3 (um terço), mediante
a aquisição legítima de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, não cabe a restrição do art. 37. § 2º, da Instrução
CVM nº 361/2002, ficando o ofertante liberado para adquirir novas ações sem observar as regras da OPA por aumento de
participação.”.
2.25. Te ndo e m vista o e nte ndim e nto m e ncionado no parágrafo 2.23 acim a (“é coe re nte concluir que , caso as O PA
pre vistas pe lo art. 15 da Instrução C VM 361 te nham ace itação por titulare s de m ais de 2/3 (dois te rços) das açõe s
e m circulação, não have ria, a priori, outro dispositivo na Instrução e m te la, e x ce to o § 2º do art. 10, que tute lasse a
liquide z das açõe s re m ane sce nte s”), há que se analisar o pre se nte caso, m e diante ve rificação da situação e m
se parado de cada um a das e spé cie s de açõe s de e m issão de NET.
2.26. No que se re fe re às açõe s pre fe re nciais de e m issão da C om panhia, ve rificam os, conform e disposto na parte
inicial de ste m e m orando, que as m e sm as foram obje to de um a O PA voluntária re alizada pe las C ontroladoras,
de nom inada de O PA 1, por m e io da qual foram adquiridas 84,77% das açõe s pre fe re nciais de e m issão de NET e m
circulação à é poca.
2.27. C om o a O PA 1 foi um a das ofe rtas de que trata o art. 15 da Instrução C VM 361, e com o a m e sm a te ve
ade são por titulare s de m ais de 2/3 (dois te rços) das açõe s pre fe re nciais e m circulação, e nte nde m os que não há
pre visão norm ativa para tute la da liquide z atual das açõe s pre fe re nciais de NET.
2.28.

No que tange às açõe s ordinárias de e m issão da C om panhia, ve rificam os, conform e disposto na parte inicial

de ste Me m orando, que as m e sm as foram obje to de um a O PA unificada (por alie nação de controle e saída do Níve l 2
de Gove rnança C orporativa da BM&FBove spa), re alizada pe las C ontroladoras, de nom inada de O PA 2, por m e io da
qual foram adquiridas 93,48% das açõe s ordinárias de e m issão de NET e m circulação à é poca.
2.29. A de spe ito de a O PA 2 não te r obse rvado as re gras pre vistas pe lo art. 15 da Instrução C VM 361, por te r sido
constituída por um a O PA por alie nação de controle , a qual é e x ce tuada pe lo re fe rido dispositivo norm ativo,
e nte nde m os que o racional de se nvolvido ante riorm e nte se aplica à tal ofe rta, dado que a m e sm a tam bé m te ve
ade são por titulare s de m ais de 2/3 (dois te rços) das açõe s ordinárias e m circulação, não have ndo, portanto,
pre visão norm ativa para tute la da liquide z atual das açõe s ordinárias de e m issão de NET.
2.30. C om base e m todo o e x posto acim a, e nte nde m os não have r óbice ao ple ito (a) da C onsule nte , quanto à
possibilidade da “aquisição das ações de emissão da NET detidas pela Microsoft pelos Controladores, pelo mesmo preço da
OPA finalizada em 27 de novembro de 2013, inclusive registrando que esta aquisição não irá deflagrar a necessidade de
lançamento de uma OPA por aumento de participação pelos Controladores”.
2.31. C abe de stacar, contudo, que , a de spe ito de nossa m anife stação favoráve l ao ple ito e m te la (quanto à
possibilidade de os C ontroladore s adquirire m as açõe s de e m issão de NET, atualm e nte de titularidade de Microsoft,
se m que isso re sulte na obrigação de re alizare m um a O PA por aum e nto de participação), pe los m otivos e x postos
até aqui, tal e nte ndim e nto não se aplicaria ne ce ssariam e nte a qualque r caso com caracte rísticas sim ilare s.
2.32. Ve jam os, por e x e m plo, casos e m que , m e sm o após os acionistas controladore s de com panhias abe rtas
te re m adquirido m ais de 2/3 de açõe s e m circulação de e m issão das m e sm as, por conta de re alizaçõe s de O PA
ante riore s, tais com panhias te nham passado por re e struturaçõe s socie tárias, com o um aum e nto de capital, que
vie sse a re sultar e m acré scim o no núm e ro de açõe s e m circulação.
2.33. Ne sse s casos, e ntão, e nte nde m os que não tute lar a liquide z re sultante de um aum e nto de capital poste rior
à re fe rida situação se ria no m ínim o injusto com os novos titulare s de açõe s e m circulação, os quais te riam
participado do aum e nto de capital da com panhia.
2.34. Por e sse s m otivos, ratificam os que e ve ntuais casos futuros de ve rão se r analisados e m suas particularidade s,
ainda que guarde m algum as caracte rísticas sim ilare s com o caso ora e m análise .
2.35. Q uanto ao ple ito (b) da C onsule nte , na hipóte se de o C ole giado da C VM não concordar com o e nte ndim e nto
acim a (sobre o ple ito (a)), cabe ria, e ntão, analisarm os:
“(b) subsidiariamente, caso o pleito acima [ple ito (a)] não seja acolhido, o que se admite apenas a título de argumentação,
que esta Autarquia reconheça que o total de ações que os Controladores podem adquirir sem deflagrar a necessidade de
lançamento de uma OPA por aumento de participação corresponde a 1/3 do total de ações em circulação na presente data, sem
qualquer dedução, de modo a possibilitar a venda de ao menos parte de suas ações para os Controladores.”
2.36.
Entre tanto, não ve m os na re gulam e ntação e m vigor qualque r possibilidade de sua ocorrê ncia para o caso
concre to, um a ve z que o lim ite de 1/3 de açõe s e m circulação possíve l de aquisição por parte do acionista
controlador de um a com panhia abe rta, se m que ge re a obrigação de o m e sm o re alizar um a O PA por aum e nto de
participação, é calculado com base no núm e ro de açõe s e m circulação e x iste nte “na data da entrada em vigor da
Instrução CVM nº 345, de 4 de setembro de 2000”, nos te rm os do § 1º do art. 37 da Instrução C VM 361.
2.37.
Alte rnativam e nte , não se ndo a com panhia obje to e x iste nte na data de e ntrada e m vigor da Instrução C VM
361, o lim ite e m que stão é “calculado com base no número de ações em circulação na data de encerramento da primeira
oferta pública de distribuição de ações da companhia ou, caso nenhuma oferta tenha sido realizada, na data da obtenção do
registro da companhia para negociação de ações em mercados regulamentados de valores mobiliários”, nos te rm os do § 5º
do art. 26 da m e sm a Instrução, m as não sim ple sm e nte com base no núm e ro atual de açõe s e m circulação.
2.38.
Ne sse se ntido, cabe de stacar que tal possibilidade de aquisição de 1/3 das açõe s atualm e nte e m circulação
não se ria possíve l ainda que se aplicasse a Fórm ula “L (1/3) = 1/3(AC 00 + AAC – AR C + AO PS) – AQ ”, já
re fe re ndada pe lo C ole giado da C VM, com o nos se guinte s casos:
(i)

Suzano Holding S.A. (Proce sso C VM R J-2010-13241), de cisão datada de 19/04/2011;

(ii)
Em pre sa Brasile ira de Te le com unicaçõe s S.A. – EMBR ATEL (Proce sso C VM R J-2010-15144), de cisão datada de
27/12/2011;
(iii)

Banco Sofisa S.A. (Proce sso C VM R J-2014-3723), de cisão datada de 20/05/2014; e

(iv)

C re m e r S.A. (Proce sso C VM R J-2014-4394), de cisão datada de 03/06/2014.

2.39.
Assim , som os de sfavoráve is à conce ssão do ple ito (b), quanto à possibilidade de os C ontroladore s
adquirire m qualque r quantidade de açõe s e m circulação de NET (ainda que re spe itando o lim ite de 1/3 das açõe s
atualm e nte e m circulação), se m que isso re sulte na obrigação de re alizare m um a O PA por aum e nto de participação.

III- C O NC LUSÃO
3.1
Te ndo e m vista todo o acim a e x posto, propom os o e nvio do pre se nte Proce sso ao SGE, a fim de que o
ple ito e m te la se ja subm e tido à apre ciação do C ole giado da C VM, te ndo e sta SR E/GER -1 com o re latora do caso,
re ssaltando nosso e nte ndim e nto de que :
(a) “não há qualquer óbice para a aquisição das ações de emissão da NET detidas pela Microsoft pelos Controladores, pelo
mesmo preço da OPA finalizada em 27 de novembro de 2013, inclusive registrando que esta aquisição não irá deflagrar a
necessidade de lançamento de uma OPA por aumento de participação pelos Controladores”; e
(b) caso o C ole giado da C VM discorde do e nte ndim e nto acim a (ple ito (a)), som os de sfavoráve is a “que esta
Autarquia reconheça que o total de ações que os Controladores podem adquirir sem deflagrar a necessidade de lançamento de
uma OPA por aumento de participação corresponde a 1/3 do total de ações em circulação na presente data, sem qualquer
dedução, de modo a possibilitar a venda de ao menos parte de suas ações para os Controladores”.
Ate nciosam e nte ,

(original assinado por)
R AUL DE C AMPO S C O R DEIR O
Analista GER -1

(original assinado por)
R IC AR DO MAIA DA SILVA
Ge re nte de R e gistros -1

Ao SGE, de acordo com a m anife stação da GER -1.
R EGINALDO PER EIR A DE O LIVEIR A
Supe rinte nde nte de R e gistro de Valore s Mobiliários

[1] Utilizado, pe la prim e ira ve z, no âm bito do Proce sso 2010/13241, de R e latoria do Dire tor O távio Yazbe k .
[2] Eizirik , Ne lson. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 3ª Edição. R e novar: 2011.
[3] No m e sm o se ntido te m -se o disposto no artigo 32-A da Instrução C VM 361/02, aplicáve l às O PAs para aquisição
de controle : “Do instrumento de OPA para aquisição de controle, exceto no caso de OPA parcial, constará declaração do
ofertante de que ficará obrigado a adquirir, após a OPA, as ações em circulação remanescentes da mesma espécie e classe,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da realização do leilão, pelo preço final da OPA.”

