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Decllaração de Voto
v
limita-se à análise da
Esclaarece-se, innicialmente,, que a preesente declaaração de voto
questtão objeto de
d divergênncia nos vottos que me antecederam
m, uma vezz que, quantto aos
demaais pontos, concordo inntegralmentte com os fundamentos
fu
s e conclusõões apresen
ntados
pelo Diretor Pabblo Renteriaa.
A quuestão objetto da diverrgência envolve um do
os temas mais
m
polêmiccos na órbiita de
atuaçção da CVM
M, que é coonfiguração das hipótesses abertas de “conflitoo de interessse” e
“bennefício particcular” a quee alude a paarte final do, § 1º do artt. 115 da Leei nº 6.404/7
76.
Apóss mais de uma
u
décadaa de discussão, com várias
v
mudaanças de poosição, prev
valece
atuallmente na CVM,
C
desdee o caso “T
Tractebel” (p
processo CV
VM/RJ nº 2009/13179), a
concepção de orrdem formaal para a anáálise da conffiguração do conflito dde interesse.
Entenndo que taanto a teorria formalissta como a materialissta possuem
m fragilidad
des e
engendram incconveniências práticass, uma veez que, ennquanto a primeira reduz
r
demaasiadamentee o poder majoritário,
m
a segunda cria
c grande insegurançaa e subjetiv
vismo,
afetaando a estabbilidade dass relações societárias
s
com
c
o increemento da possibilidad
de de
anulaação – apessar das inteensas discusssões já traavadas (nenhhuma unânnime), parecce-me
que a matéria ainda se encoontra em evoolução.
Na análise
a
do presente
p
caaso, contuddo, até mesm
mo por razzões de seggurança jurrídica,
seguiiremos a linnha de racioocínio formaalista, que jáá há muito tempo
t
prevaalece na CV
VM.
Feitaas essas resssalvas e paassando-se ao caso co
oncreto, verrifica-se quue a E. On teria
assum
mido comprromisso de aprovar inttegralização
o do aumennto de capitaal com ativ
vos de
credoores que, aoo que tudo indica, passariam a deeter, em connjunto, a m
maioria do capital
votannte. Nessa provável
p
poosição, os novos
n
acioniistas (antigoos credores)) teriam, po
or sua
vez, obrigação contratual
c
d aprovar, em
de
e seguidaa, aumento de
d capital coom o ativo da E.
On em
e valor já pré-determi
p
inado (confoorme carta de
d confirmaação de apoio).

Essa configuraçção fática geraria, na liinha formallista, situaçção de confl
flito de interresse,
uma vez que a incorporaçção de bem
m de sua propriedad
p
e, por valoor previam
mente
deterrminado, “dependeri
“
a” da aproovação do aumento de
d capital coom os créditos e
bens de BTG, Itau e Petrra, posto quue estes, ao
o assumirem
m a maior parte do capital
votannte, já estarriam vinculaados à aproovação da in
ncorporaçãoo dos bens dda E. On po
or um
deterrminado preeço.
Não se está, coom isso, dizzendo que haveria
h
inteenção de beenefício irreegular e co
onluio
1
com os credorres , mas apenas
a
quee, formalm
mente, confi
figurou-se ssituação qu
ue se
enquuadra no § 1º
1 do art. 1115 da LSA,, uma vez que
q a aprovvação do aum
mento de capital
com os créditoss acarretariaa, por obriggação contraatual, a possterior incorrporação dee bem
do acionista
a
E. On por vaalor já deteerminado – se o acionnista não ppode diretam
mente
delibberar sobre a avaliação do bem de sua proprieedade objetoo de integraalização, tam
mbém
não o poderá inddiretamentee, através dee carta de co
ompromissoo com os futturos acioniistas.
A sittuação, no caso, tornaa-se ainda mais
m
polêm
mica e difíciil porque ennvolve plan
no de
recupperação juddicial de graande compleexidade, dissto decorrenndo uma gaama muito ampla
a
de innteresses e perspectivas
p
s que poderiiam ser objeeto de análise.
Conttudo, considerando quue a iminêência da reealização da assembleeia inviabilliza a
posteergação da decisão
d
paraa um estudoo mais profu
fundo da queestão jurídicca, acompan
nho o
voto divergente do Presidennte Leonarddo Pereira.
R de Janeirro, 25 de ag
Rio
gosto de 20115.
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do por
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Connforme aduziuu o Diretor Maarcelo Trindadde no parecer de orientaçãoo CVM 34/20006: “ A consttatação
do im
mpedimento de voto não ennvolve um juulgamento sob
bre a licitude da deliberaçãão a ser tomaada. O
acioniista potencialmente favorecido estará im
mpedido de votar
v
mesmo que
q se trate, como se espeera, de
delibeerar sobre bennefícios perfeittamente lícitos, e que possaam coincidir com
c
o interesse da companh
hia”.

