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Pedido de Reconsiderração de Deecisão do Colegiado.
C
O
OPA
por aum
mento de paarticipação..
Banco Soffisa S.A.— Processo CVM
C
nº RJ-2
2014-3723

Senhor Supperintendennte,
Trata-se dee expedienttes protocollados na CV
VM em 16//06 (fls. 1933 a 214) e 17/07/2014 (fls. 221 a
228), por meio
m
dos quuais a Sra. Hilda
H
Diruhhy Burmaian
n (“Recorreente”) soliciita a reconsiideração daa
decisão do Colegiado da CVM quue, em reunnião datada de 20/05/20014, negou provimento
o ao recursoo
ma contra a decisão da SRE, quan
nto à necesssidade de reealização de
d OPA porr
interposto pela mesm
d participaação do Baanco Sofisaa S.A., con
nforme trattada no âm
mbito do Prrocesso em
m
aumento de
referência. O pleito em
m tela contaa, ainda, com
m pedido dee efeito susppensivo da ddecisão da SRE.
S
Quanto ao pedido de efeito suspeensivo, encaminhamoss o OFÍCIO
O/CVM/SRE
E/GER-1/Nºº 165/2014,,
comunicanndo que o prazo
p
para o protocoloo junto à CVM
C
referennte à docum
mentação da
d OPA porr
aumento de participaçção do Bancco Sofisa S..A. encontraa-se suspenso e “somennte voltará a fluir apóss
a análise do
d mérito do
d referido Pedido de Reconsiderração pelo Colegiado, caso esse não decidaa
diversamennte”.
Quanto aoo pleito de reconsidera
r
ação em si, a Recorren
nte solicita esclarecim
mento dos motivos
m
quee
levaram o Colegiado da
d CVM a negar
n
provim
mento ao reeferido recuurso (fl. 222)), bem com
mo (fl. 228):
27. [....] a reconsideraçã
r
o da Decisão proferida, paara que (seja) reconhecida a inexistênciaa
de obrigaçãão de realizaraa a oferta públlica.
28. Caso seeja mantida a Decisão recorrrida, requer o esclarecimennto acerca dass ações objetoo
da oferta, para
p
que não reste dúvida de
d que devem
m ser excluídaas todas as açções alienadass
após 26/12//2008, nos term
mos do pedido de esclareciimento.

Todo o hisstórico do prresente Proccesso enconntra-se desccrito no MEMO/SRE/G
GER-1/Nº 26
6/2014 (fls..
126 a 161)), por meio do
d qual submetemos o recurso ao Colegiado da
d CVM à éépoca.
Assim, desscreveremoos abaixo, de
d forma suucinta, apen
nas as alegaações consttantes dos expedientes
e
s
mencionaddos acima, no
n âmbito do atual pediido de recon
nsideração.
I.

ALEEGAÇÕES DA
A RECORREN
NTE

1.1 Prelim
minarmente, vale destaacar que, quanto
q
ao pedido de esclarecim
mentos da decisão doo
Colegiado da CVM, a Recorrentee, por meio do expedien
nte protocolado em 17//07/2014, alega:
5. A Delibberação CVM
M nº 463 dispõe sobre o procedimento que deve serr seguido noss
recursos aoo Colegiado accerca das deccisões proferiddas pelas Supeerintendênciass da CVM. O
inciso IX da
d referida Deliberação, quee embasa o prresente, traz a mesma diretrriz contida noo
recurso de Embargos
E
de Declaração esstabelecido noo art. 5351 do Código de Pro
ocesso Civil.

1

“Art. 535. Cabem
C
embargos de declaraação quando:
“I – houver, na
n sentença ouu no acórdão, obscuridade ou contradiçãão;
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6. É sabidoo que os Embaargos de Decllaração podem
m possuir efeiitos infringenttes, conformee
abordado por
p Theotonioo Negrão2, beem como por Marcus Viniicius Rios Go
onçalves, quee
observa quee os embargoss recebidos co
om efeitos infr
fringentes podeerão ocasionaar, inclusive, a
modificaçãoo completa doo julgado3.

1.2 Ademaais, por meio do exppediente prootocolado em
e 16/06/22014, a Recorrente alega (grifoss
originais):
[...]
3. Dos Fatoos. O cerne doo presente proocesso diz resspeito à presunnção de que oos filhos da ora Recorrentee
seriam pesssoas a ela vinnculadas, paraa fins de detterminar o auumento de paarticipação qu
ue ensejaria a
realização de
d oferta públiica (“OPA”) nos
n termos da Lei nº 6.404//76 (“LSA”) e da Instrução
o CVM nº 361
(“ICVM nº 361”).
3
4. Decisão contrária aoos precedenttes dessa CV
VM. A Decissão afirma quue deveriam ser aplicadoss
precedentes dessa CVM que
q estabeleceem presunção relativa de víínculo entre paarentes. O Recurso, porém,,
demonstrou que tais decissões não podeem ser aplicad
das, porque fooram proferidaas à luz da In
nstrução CVM
M
nº 229/95. Ainda
A
à luz dessa Instruçção, o caso Tulipas
T
(Proc. 2000-0389, j. em 07.05.2002) adotouu
entendimentto diferente, desde
d
então seempre mantido
o pelo Colegiaado, no sentiddo de que tal presunção
p
nãoo
é cabível.
5. A rejeiçãoo a uma presuunção baseadaa em mera rellação de parenntesco (independentementte do grau dee
parentesco)) pode ser infeerida do seguinnte excerto do
o voto acompaanhado pelo reestante do Colegiado:
“9. No julgaamento do Prrocesso Adminnistrativo CV
VM nº RJ99/58850, tive a opportunidade de,
d juntamentee
com o Direttor Marcelo Trindade,
T
maniifestar o meu entendimentoo de que, auseentes outras evidências
e
dee
que os acion
nistas representam um mesmo
m
grupo de interesses, não se podee concluir a sua existênciaa
apenas em razão da relação de pareentesco. Exem
mplo disto são os diversoss casos que see tem notíciaa
de questõess envolvendo acionistas daa mesma família – pais e filhos,
f
irmãoss e primos, tio
os e sobrinhoo
– que têm
m definido posicionamen
p
nto contrário
o em assunttos envolven
ndo a admin
nistração dee
companhiass, conflitos esstes ocasionad
dos ou resulta
antes de quesstões intrinseecamente fam
miliares.”
(...)
m mesmo a reeforma recen
ntemente operrada na Lei nº
n 6.404/76, a
“16. Some-sse a isso o fatto de que nem
qual alçou ao
a âmbito leggal a obrigaçãão de o contrrolador efetuaar oferta púb
blica de aquisição de açõess
na hipótesee de fechamen
nto de capital, incluiu exp
pressamente em
e seu texto a restrição que
q consideraa
determinad
dos parentes do controlad
dor como integrantes doo bloco de coontrole, para
a esse e paraa
outros fins.”
“17. Por fim
m, e não obstaante o entendimento já man
nifestado anteeriormente peelo Colegiado,, entendo quee
um acionistta ser ou nãão controladoor é um fato
o que depend
de de comproovação, não podendo serr
presumido nem pelo parentesco, sejaa pelas razõees que cotidiaanamente se apresentam e que já citeii
acima, seja pela falta dee expressa preevisão legal.”
”

“II – for omitido ponto sobbre o qual devvia pronunciarr-se o juiz ou tribunal.”
t
2
“os embarggos declaratórrios têm efeitoo infringente se da correçãão do vício suurgir premissaa incompatíveel com aquelaa
estabelecida no julgamennto embargaddo” (NEGRÃ
ÃO, Theotonio; GOUVÊA
A, José Robeerto F.; BON
NDIOLI, Luiss
A FONSECA
A, João Franccisco N. da. Código de Prrocesso Civill e legislação processual em
e vigor. 45ªª
Guilherme A.;
Edição. São Paulo:
P
Editoraa Saraiva, 20113. p. 709)
3
Há, no entaanto, uma hippótese em quee se vem adm
mitindo a opossição dos embbargos com finnalidade infriingente, aindaa
que não estejjam presentess as hipóteses do art. 535: quando
q
a deciisão contiver erro
e material ou erro de fatto, verificávell
de plano. Elees, nesse caso, servirão paraa corrigir o errro, observáveel prima facie,, ainda que diisso advenha a modificaçãoo
completa doo julgado. (GONÇALVES, Marcus Vinnicius Rios. Novo
N
curso de
d direito proocessual civil. Volume 2::
Processo de conhecimento
c
o (2ª parte) e procedimentos
p
s especiais. 7ª Edição. São Paulo:
P
Editoraa Saraiva, 2011. p. 145)
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“18. Contuddo, não se podde deixar de frisar
f
que, se estivesse com
mprovado nos autos que os sobrinhos doo
administradoor em questãão representaassem o messmo grupo de
d interesse, através da assiduidade
a
à
assembléia e a votação unniforme com o controlador, ou que tais pessoas somennte teriam receebido as açõess
com o objettivo de propiciar a aprovaçãão da operaçãão de fechameento de capitall, em nítida frraude à normaa
regulamentaar, as ações deetidas por taiss sobrinhos deeveriam ser deesconsideradaas para efeito de cálculo daa
parcela de 67%
6
de ações em circulaçãoo no mercado
o, prevista no inciso
i
II do arrt. 1º da Instru
ução CVM nºº
229/95.”
6. Como mencionado
m
n Recurso, a decisão da SRE pareciaa ter entendiido serem ap
no
plicáveis suass
conclusões apenas às hippóteses em quue se tratasse de sobrinhoss do acionista controlador. Isto, todavia,,
não correspoonde ao teor da
d decisão. Coomo constou do
d trecho acim
ma citado, foi ddecidido que “(...) ausentess
outras evidêências de quee os acionistaas representam
m um mesmoo grupo de innteresses, NÃO
O SE PODE
E
CONCLUIR
R A SUA EX
XISTÊNCIA
A APENAS EM
E RAZÃO DA RELAÇ
ÇÃO DE PARENTESCO
O
(...)”, sem quualquer ressallva quanto ao grau de paren
ntesco.
7. E não há qualquer espaaço para dúviida quando a decisão
d
no caso Tulipas proossegue no seentido de que::
“(...) Exempplo disto são os
o diversos cassos que se tem
m notícia de quuestões envolvvendo acionisstas da mesmaa
família – PAIS
P
E FILH
HOS, irmãos e primos, tiios e sobrinhho – que têm
m definido po
osicionamentoo
contrário em
m assuntos envolvendo
e
a administraçãão de compaanhias, confliitos estes ocasionados ouu
resultantes de
d questões inntrinsecamentee familiares.” (destacou-se)
8. E, para arrematar
a
o quuanto expostoo, consta aindaa do caso Tulipas que “(....) UM ACIO
ONISTA SER
R
OU NÃO CONTROLA
ADOR É UM
U
FATO QUE
Q
DEPENDE DE C
COMPROVA
AÇÃO, NÃO
O
PODENDO
O SER PRESU
UMIDO NEM
M PELO PAR
RENTESCO (...).”
9. O precedeente não trata de caso diverrso, e não avallia apenas a attuação de sobrrinhos e cunhaada. O fato dee
que, naquelee caso concretto, a situação de fato subjaccente envolviaa determinadaa relação de paarentesco, nãoo
faz com quee todas as connsiderações coontidas no votto sejam irrelevantes, pois consistem em
m uma efetivaa
orientação ao
a mercado.
10. De todo modo, ainda que se entendda que aquela parte
p
do voto seria apenas o um relato dee uma posiçãoo
minoritária na
n CVM à épooca, não se poode deixar de considerar as ponderações do voto acercca da ausênciaa
de definiçãoo de presunçãoo na lei posterrior aos preceedentes invoccados pela SR
RE:
“15. De ouutro lado, resssalto que a norma constaante da Lei nº 6.404/76 e citada pelaa
Recorrente aplica-se espeecificamente ao
a caso de eleeição de membbro do Consellho Fiscal. Dee
se notar, addemais, que quando
q
a norm
ma especificam
mente pretenddeu definir qu
ue cônjuges e
parentes até terceiro graau de adminisstradores não podiam ser eleitos como membros doo
Conselho Fiscal,
F
o fez exxpressamente.
16. Some-sse a isso o fatoo de que nem mesmo a refforma recenteemente opera
ada na Lei nºº
6.404/76, a qual alçou ao
a âmbito legaal a obrigaçãoo de o controllador efetuar oferta
o
públicaa
de aquisição de ações na hipótese de fechamento
f
dee capital, inclu
uiu expressam
mente em seu
u
texto a restrição
r
quee considera determinad
dos parentess do contro
olador comoo
integrantess do bloco de controle, parra esse e paraa outros fins.”
11. A LSA,, efetivamentee, disciplinouu expressamen
nte a OPA poor aumento dee participação
o, sem adotarr
qualquer preesunção.
12. ICVM nº
n 361. Apenaas corrobora taal entendimen
nto o fato de a ICVM nº 3611, POSTERIO
OR A TODAS
S
AS DECISÕ
ÕES CONSID
DERADAS e à reforma da LSA,
L
ter estipulado hipótese de presunçã
ão de atuaçãoo
no mesmo interesse,
i
sem
m citar relaçõões de parenttesco. Não é razoável
r
considerar que a ICVM
I
nº 361
tenha sido omissa
o
neste aspecto por descuido do regu
ulador: os preecedentes em qque se discutia a presunçãoo
por parentessco – inicialm
mente adotada e depois afasstada pelo Collegiado – eram
m recentes e ao
a não disporr
sobre esta hiipótese houvee uma clara oppção por não estabelecer
e
preesunção neste aspecto.
13. Há, com
m a devida vênnia, uma omisssão quanto ao
a estabelecim
mento expressoo de presunçãão pela ICVM
M
nº 361. Aoo abordar tal regra, será inevitável reeconhecer havver contradiçção ao seguirr precedentess
incompatíveeis com a Lei e a regulamenntação posterio
ores.
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14. Insegurrança jurídica. Tanto o prrecedente citaado, quanto a redação da IC
CVM nº 361 deixam claroo
que há maiss de 10 anos o posicionameento da CVM vem sendo coonsistente no sentido de qu
ue relações dee
parentesco por
p si só nãoo levam à preesunção de reepresentação de um mesm
mo interesse. Isto
I
tanto em
m
precedentes e na regulamentação especcífica acerca de
d OPA, quantto em outros pprocessos4.
15. A Decissão dessa CVM
M representa, assim, uma surpresa
s
para a Recorrente, como de restto para todo o
mercado. Certamente,
C
innúmeras outraas companhiaas terão que avaliar se pparentes – qu
ue não atuam
m
representanddo um mesm
mo interesse, não são adm
ministradores e não compparecem às assembleias
a
–
negociam açções, de modo a solicitar que
q informem
m tais negociaações para apuurar se e quan
ndo se tornouu
devida a reaalização de um
ma OPA.
16. Não se sustenta
s
aqui que
q a CVM nãão possa alteraar seu entendiimento, o que é perfeitamen
nte possível e,,
em muitos casos, salutarr. No entantoo, em prol daa segurança jurídica,
j
o quue se espera é que novoss
os futuros. Nãão foi isto, conntudo, o que aconteceu noo
entendimenttos tenham effeitos somentee para os fato
presente casso, em que um
ma situação ocoorrida em 200
08 foi avaliadaa:
a. em senttido contrário ao precedentee mais recentee (Tulipas);
b. em senttido contrário à norma que, na linha destee mesmo precedente (ICVM
M nº 361), nãoo
estabeleciam
m presunção por
p mera relaçção de parenteesco;
c. aplicanddo no cálculo das participações uma regrra da CVM quue só foi inclu
uída em 20100
(o art. 35-A
A da ICVM nº
n 361, incluíd
do pela Instruução CVM nº 487, de 25.11.2010 e com
m
redação atuual pela Instruçção CVM nº 492,
4 de 23.02..2011);
d. aplicanddo parcialmennte a fórmula adotada na Decisão
D
do Coolegiado de 19.04.2011
1
noo
CVM RJ nº 2010/13241;
Processo Administrativo
A
2
e
e. alteranddo, apenas na apreciação do
o presente caso, ou seja, em
m 2014, o criitério daquelaa
mesma fórm
mula.
17. Ou seja, a conclusão a que se cheega é que a Recorrente,
R
paara não se verr compelida a realizar umaa
OPA, deveria ter determiinado (o que sequer
s
seria possível) que seus
s
familiarees não negociaassem ações a
partir de 2008, porque soobre o caso Tuulipas deveriaam prevalecerr decisões anteeriores, porqu
ue a ICVM nºº
361 havia siido omissa aoo estabelecer presunções
p
reelativas, e, o que
q é mais grrave, que em 2010 a CVM
M
viria a alterrar a regra soobre a formaa de cálculo de aumento de participaçãão e, em 201
14, modificarr
novamente tal
t regra...
18. Por tais razões, e aindda que a apliccação da fórm
mula se torne secundária
s
– ddiante da quesstão essenciall
da inaplicabbilidade ao casso concreto daa suposta pressunção por parrentesco – tal fórmula jamaais poderia serr
aplicada retrroativamente,, a fatos ocorrridos antes dee sua divulgação (e antes dde sua própria elaboração))
pela CVM, de
d modo a resstringir direitoos e impor obrrigações à Reccorrente.
19. Isto tudoo quando, com
mo se sabe, exxiste garantia constitucionaal de proteçãoo ao ato jurídiico perfeito e,,
especificamente, a vedaação à aplicaação retroativ
va de nova interpretaçãoo no âmbito de processoo
administrativvo, contida exxpressamente no art. 2º, parrágrafo único, xiii5da Lei nºº 9.784/99.
Como, por exemplo, aqueelas proferidas nos seguintes processos:
– PAS CVM nº 06/01 (09.004.2004) – Maanipulação de Preeços: “(...) só o fato de ser fillho de José R
Roberto Peakee Braga não é
uir que tinha plena consciiência do inteento deste úlltimo e demaais pessoas reelacionadas à
suficiente paara se conclu
gestão de Lu
umière em ellevar, de form
ma artificiosa,, o preço dos papéis destaa companhia.. (...)” (grifos nossos)
n
(Trechoo
do voto vencedorr do Diretor-Rela
lator Wladimir Castelo
C
Branco Castro);
C
e
– IA CVM nº
n 13/00 (17.04.2012) – Innsider Trading : “28. Não me
m parece min
nimamente rrazoável que se impute a
alguém a po
osse de inform
mação privileegiada por serr primo de um
m insider (...).” (grifos nosssos) (Trecho do voto vencedor doo
Diretor Relatorr Marcelo F. Triindade).
5 “Art. 2o A Administraç
ção Pública obedecerá,
o
deentre outros, aos princípio
os da legalidaade, finalidade, motivação,,
razoabilidadee, proporcionallidade, moraliddade, ampla deefesa, contradittório, segurançça jurídica, inteeresse público e eficiência.
“Parágrafo ún
nico. Nos proccessos adminisstrativos serão observados, entre
e
outros, os critérios de:
(...)
4

4 de 26

20. A preocuupação com a segurança juurídica por parrte do legisladdor, especificaamente em maatéria de OPA
A
por aumentoo de participação, está exprressa também
m no art. 4º, §66º6 da LSA, seegundo o quaal será exigidaa
conforme noormas gerais editadas pelaa CVM, e não de forma casuuística.
21. Portanto, caso se entendesse ser o caso de estaabelecer presuunção por paarentesco, tal presunção sóó
poderia ser estabelecida
e
p meio de allteração da ICV
por
VM nº 361.
22. Enfim, a ideia de quee haveria umaa presunção de
d atuação no mesmo interresse, pela meera relação dee
parentesco, constitui umaa inovação, à luz
l da regra e da jurisprudêência dessa CV
VM vigente nos
n últimos 100
anos, que nãão poderia ser aplicada de forma
fo
retroativ
va.
23. Não hou
uve aumentoo, ainda quee haja presu
unção. Aindaa que se adm
mita, contudo,, a aplicaçãoo
retroativa daa citada presuunção, é certo que os elemeentos dos autoos demonstram
m que, com ex
xceção do Sr..
Alexandre, os filhos da Sra.
S Hilda nãoo atuam repreesentando o mesmo
m
interessse. Não há ou
utra forma dee
f reconheciddo pela própriaa SRE:
compreendeer aquilo que foi
“3.60 Cabe ressaltar, coontudo, que não
n
nos parrece haver nos
n autos do Processo em
m referênciaa
elementos indicativos
i
de presunção de que, a ex
xceção do Sr. Alexandre B
Burmaian, quee representa a
controladoraa nas assemblleias do Bancoo Sofisa, os Srs.
S Ricardo Burmaian,
B
C
Cláudia Regin
na Burmaian
n
Loeb e Valéria Burmaiaan Kissajikiaan atuem no mesmo interresse da Sra. Hilda Diruh
hy Burmaian,,
com base noo que dispõe o inciso VI doo art. 3º da In
nstrução CVM
M 361 e nas coonsiderações constantes doo
item 12.1 doo Relatório dee Análise da Audiência
A
Públlica SDM nº 02/2010,
0
acim
ma destacados.”
24. A realidaade, enfim, é esta: nada indica que atuaam segundo o mesmo intereesse. Na verd
dade, os filhoss
sequer atuam
m, pois nem mesmo
m
comparrecem à assem
mbleia.
25. Não só inexiste
i
tal evvidência – o que,
q
por si só
ó, seria o sufiiciente para aafastar a posssibilidade dee
vínculo – coomo há um fortíssimo
f
con
ntraindício, consubstancia
c
ado no fato d
de que Ricard
do, Cláudia e
Valéria, ap
pesar de serrem ou terem
m sido titulares de ações ordináriaas, não comp
pareceram a
nenhuma assembleia poosterior ao IP
PO. Portanto, ainda
a
que se pudesse
p
cogitaar de uma presunção, o quee
apenas para argumentar se admite, estaa foi afastada pela
p realidadee dos fatos.
26. Segundoo a Decisão, não teriam sidoo apresentadass evidências suficientes
s
a aafastar a supossta presunção..
No entanto, que outra evvidência se poderia exigir que
q não o fatoo de que não pparticipam dee assembleias,,
não são signnatários de acordo de acioonistas e não participam de
d nenhuma fforma da adm
ministração doo
Banco?
27. Evidenteemente, não see pode exigir a existência de
d um conflito aberto, declaarado e docum
mentado, comoo
a existênciaa de disputas judiciais,
j
paraa comprovar que não há a representaçãão de um messmo interesse..
Não se podeeria tampoucoo exigir a existtência de voto
os divergentess, até porque innteresses distiintos existem,,
sem a necessidade de quee tais divergênncias estejam materializadas
m
s de qualquer forma.
28. No citaddo caso Tulipaas, em que fooi afastada a presunção
p
por mero parenttesco, foi afirrmando que a
atuação reprresentando o mesmo interresse seria carracterizada peela assiduidadde à assembleeia e votaçãoo
uniforme coom o controladdor.
29. Desse modo,
m
tendo siddo demonstrado, como foi no presente caso, que não hhouve tal assiiduidade, nem
m
tampouco votação
v
uniforrme, resta devvidamente com
mprovada a auusência da reppresentação de
d um mesmoo
interesse.

“XIII - interp
pretação da no
orma administtrativa da form
ma que melhorr garanta o ateendimento do fim público a que se dirige,,
vedada aplicaação retroativa de nova interp
pretação.”
6 “§ 6o O acio
onista controllador ou a socciedade contro
oladora que adquirir ações da companhia aaberta sob seuu controle quee
elevem sua participação,
p
diireta ou indireeta, em determ
minada espécie e classe de açções à porcenttagem que, seggundo normass
gerais expediidas pela Com
missão de Vallores Mobiliárrios, impeça a liquidez de mercado das ações reman
nescentes, seráá
obrigado a fazer
f
oferta pública,
p
por preço
p
determin
nado nos term
mos do § 4o, para aquisiçãão da totalidaade das açõess
remanescentees no mercado
o.”
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30. Pelo acim
ma exposto, reesta claro ser necessária
n
a reconsideraçãoo da douta Decisão. E para tal conclusão,,
sequer é preeciso considerrar que o únicco acionista que
q alegou a suposta falta de liquidez foi
f justamentee
aquele que, em comportam
mento claramente contradittório, aumentoou sua posiçãoo.
31. Definiçãão das ações objeto da OPA.
O
De todaa sorte, na hippótese de ser mantida a Decisão, o quee
apenas para argumentar se admite, é inndispensável que
q seja mantida a base acioonária de 26.12.2008 para a
d OPA, sob pena
p
de desvioo da finalidad
de da regra em
m questão, bem
m como de prrivilegiar-se o
realização da
comportameento oportunissta no mercadoo de capitais brasileiro.
b
32. Neste seentido, na hipóótese de ser reealizada a OP
PA, os termos da decisão prroferida no Prrocesso CVM
M
nº RJ-2014--4397, oriundoo de recurso do único acio
onista que questionou a aleegada redução
o de liquidez,,
são claros noo sentido de que
q devem objjeto da OPA as
a ações “conssideradas com
mo em circulaçção na ocasiãoo
do fato gerador da OPA
A da Compannhia (26/12/20
008) e que, na
n data de reealização da OPA,
O
tenham
m
permanecidoo sob a mesma titularidadadde desde o fato gerador”.
33. E as razõões para tantoo constam sãoo, justamente,, de que “o quue se pretendee tutelar, no presente
p
caso,,
são aqueles acionistas quue detinham ações
a
preferen
nciais da Com
mpanhia antess do evento dee restrição dee
liquidez e quue ainda as detêm, dando a eles um eveento de liquideez para que poossam se desffazer das suass
ações em um
ma OPA”.
34. Neste coontexto, convéém que se confirme expresssamente, em prol da seguurança jurídicaa, que a OPA
A
deve alcanççar as ações de
d que os accionistas eram
m titulares em
m 26.12.2008, subtraídas das
d alienaçõess
posteriores (porque justaamente em raazão de tais alienações,
a
ass ações deixaaram de perm
manecer sob a
mesma titulaaridade), descconsiderando-sse, portanto, quaisquer
q
aquiisições realizaadas após aqueela data.
35. Dito de outra formaa, um acionissta que detin
nha, por exem
mplo, 100 açções em 26.1
12.2008, mass
posteriormennte, alienou 100
1 ou mais ações,
a
em um
ma ou mais opperações, não será destinattário da OPA,,
independenttemente de terr, neste intervaalo, comprado
o outras ações em qualquer momento ou quantidade.
36. Efeito Suspensivo.
S
Em vista do cuurso do prazo para atendimeento à exigênncia de realização de Ofertaa
Pública de Aquisição
A
de Ações formullada no Ofício
o, a Recorrentte requer a im
mediata concesssão de efeitoo
suspensivo ao
a presente peedido, no term
mos da Deliberração CVM no 463/03, V7.
37. Trata-se,, enfim, de caso onde a conncessão do efeeito suspensivoo se impõe, jáá que efetivadaa da OPA nãoo
será possíveel revertê-la.
38. Conclussão. Pelas razõões acima exppostas, a Requ
uerente requer a reconsiderração da decissão proferida,,
para que recconhecida a innexistência de obrigação de realizar ofertaa pública.
39. Caso seja mantida a decisão
d
recorriida, requer o esclarecimento
e
o acerca das aações objeto da
d oferta, paraa
que não restte dúvida de que
q devem ser excluídas tod
das as ações allienadas após 26.12.2008.

1.3 Já por meio
m do exppediente prootocolado em
e 17/07/20
014, a Recorrrente acresscenta:
[...]
III. Do equíívoco quanto ao MEMO//SRE/GER-1//Nº 26/2014 (iitens 3.16 a 3.18 d)
9. A Decisão deverá serr reformada, pois
p
se baseiaa na premissaa equivocada constante doss itens 3.16 a
3.18 do ME
EMO/SRE/GER-1/Nº 26/2014, concluind
do indevidameente que haverria um “grupo
o de controle””
no Banco Soofisa S.A. (“B
Banco Sofisa” ou “Companh
hia”) supostam
mente descritoo por ocasião da
d elaboraçãoo
do Prospectto o que levoou à conclusãoo, não menoss equivocada, acerca do auumento de paarticipação doo
controlador.. É o que se poode verificar após
a
o acesso ao MEMO/SR
RE/GER-1/Nºº 26/2014.
10. Para desconstituir tal equívoco,
e
neccessário voltarr aos fatos ocoorridos na época.

“V – O reecurso será reccebido no efeeito devolutivo
o. Havendo juusto receio dee prejuízo de difícil ou inceerta reparação
o
decorrente daa execução da decisão, o Sup
perintendente poderá,
p
de ofíccio ou a pediddo, dar efeito suuspensivo ao recurso.”
r
7
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11. Inicialmeente, à época da elaboraçãoo do Prospecto
o o Sr. Varujaan Burmaian ((“Sr. Varujan””) era o únicoo
acionista daa Companhia; entretanto, por ocasião dee seu falecimeento em 01/099/2006 todas as suas açõess
foram transm
mitidas para seu espólio, e posteriorment
p
te a seus herdeeiros.
12. Diante deste
d
cenário, entre a elabooração do Prospecto e o IPO da Compannhia, havia a pendência dee
aprovação da
d transferênciia de controlee pelo Banco Central
C
do Brrasil (“BACEN
N”) para a Sra. Hilda. Estee
fato, assim como a inforrmação de quue a Sra. Hild
da tornar-se-iia a única aciionista contro
oladora foram
m
claramente destacados
d
noos campos “Faatores de Risco” e “Eventoss Recentes”, nnas páginas 17
7, 43 e 153 doo
Prospecto:
n âmbito do processo de inventário do
o Sr. Varujann
“Em 26 de março de 20007, foi expeddido alvará no
Burmaian, autorizando
a
a Sra. Hilda Diruhy
D
Burmaaian a transferrir as ações dde nossa emissão que eram
m
detidas peloo Espólio do Sr.
S Varujan Buurmaian. Nessse sentido, refferidas ações foram, em 03 e 04 de abrill
de 2007, traansferidas parra os Acionistas Vendedorres. De acordoo com a reguulamentação em
e vigor, porr
força da trannsferência, parra a Sra. Hildaa Burmaian, das
d ações de nossa
n
emissão detidas pelo Espólio
E
do Sr..
Varujan Buurmaian tornáá-la nossa ún
nica acionistta controladora, referida transferênciaa precisa serr
aprovada peelo Banco Cenntral, o que não
n podemos garantir que ocorrerá. Casso essa aprovaação não sejaa
obtida, a Srra. Hilda Buurmaian transfferirá nosso controle
c
acionário a um ooutro membro da Famíliaa
Burmaian, que
q se submeteerá à aprovaçãão pelo Banco
o Central” (deestacou-se e grrifou-se)
13. Assim, na página 5 do Prospectto os herdeiro
os do Sr. Vaarujan foram definidos co
omo “Famíliaa
Burmaian”, englobando os “Srs. Alexxandre Burm
maian, Ricardoo Burmaian, Cláudia Regiina Burmaiann
Loeb, Valérria Burmaian Kissajikian
K
e Hilda
H
Diruhy Burmaian”.
14. E, na pággina 16, o Proospecto trouxee a informaçãão de que “som
mos controladdos pela Família Burmaian,,
que detém 99,9% do noosso capital social”, exataamente em razão
r
da indeefinição quan
nto à questãoo
sucessória pendente
p
com o falecimentoo do Sr. Varujaan.
15. Com baase na definiição da Fam
mília Burmaiaan extraída do
d Prospecto,, não tendo analisado ass
informaçõess constantes dos campos “Fatores dee Risco” e “Eventos
“
Recentes” que efetivamentee
esclarecem que resolvidda a sucessãoo e com a aprovação
a
peelo BACEN o controle seria exercidoo
unicamente pela Sra. Hillda, a SRE prresumiu – eq
quivocadamente – que todoos os membro
os da Famíliaa
Burmaian inntegravam à época
é
e continnuam integrando o bloco dee controle da C
Companhia, afirmando
a
quee
existiria “coomprovação concreta”
c
de que
q os filhos da Sra. Hildda seriam pessoas a ela vin
nculadas, noss
termos depreendidos do seguinte
s
trechoo do MEMO/S
SRE/GER-1/N
Nº 26/2014:
“3.16 Nãão obstante, devemos
d
ressaaltar, ainda, que
q no preseente caso, no momento dee
realização de
d sua Initial Public
P
Offer (IPO),
(
em 20007, a Companhhia tratou tanto a Sra. Hildaa
Diruhy Burrmaian quantoo os seus filho
os como seus acionistas
a
conntroladores, o que em nossoo
entendimennto seria um coomprovação concreta da relação
r
de vin
nculo entre essas
e
pessoas.
(...)
3.18 Ou seja,
s
além de nosso entend
dimento de quue no presentee caso haveriaa a presunçãoo
relativa de atuação em conjunto
c
com o acionista coontrolador, noota-se ainda que
q a própriaa
Companhiia divulgou ao
a mercado, quanto
q
da realização de sseu IPO, que tanto a Sra..
Hilda Diru
uhy Burmaiaan quanto seu
u filhos form
mariam o gru
upo de contro
ole do Bancoo
Sofisa S.A””.
ue havia um grupo de coontrole e que os filhos daa
16. Assim, a SRE concluuiu – indeviddamente – qu
Requerente o integravam
m, com base em informaçõees isoladas prrestadas no Prrospecto, sem
m considerar o
processo suucessório instaurado apóss o falecimen
nto do patriiarca da fam
mília, o Sr. Varujan,
V
quee
impossibilitaava, naquela ocasião, a deefinição de qu
uem exerceriaa efetivamentee o controle , o que restouu
comprovadoo nos campos “Fatores dee Risco” e “Eventos
“
Reccentes”, nas ppáginas 17, 43
4 e 153 doo
Prospecto, destacando,
d
seem margem a dúvidas,
d
que não
n havia gru
upo de controole:
"Não podem
mos garantir que algum membro
m
da faamília receberrá as aprovaçções necessáriias do Bancoo
Central paraa tornar-se nosso acionistaa controladorr ou fazer paarte do grupo de controle,, se houver.""
(destacou-see e grifou-se)
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17. Como atté então nuncaa tinha havidoo grupo de con
ntrole, já que a Companhia fora controlaada pelo únicoo
acionista, o Sr. Varujan, naquele mom
mento o Prospeecto deixou claro que não hhavia garantiaa de grupo dee
controle.
18. Dito de outra
o
forma, sem
s ter proceddido à análise cuidadosa do Prospecto com
mo um todo e embasada naa
premissa eqquivocada de que
q nele existtiria “comprov
vação concretta” de que a F
Família Burm
maian, tal quall
ali definida,, é controladoora da Compaanhia, a SRE concluiu
c
pelaa vinculação dda Sra. Hilda e seus filhos,,
que “formarriam o grupo de
d controle doo Banco Sofisaa S.A.”.
19. Entretannto, o simples fato de conteer definição de
d Família Buurmaian ou dee mencionar que
q o controlee
seria exerciddo pela Famíília Burmaiann não muda quem,
q
de fatoo, após a aberrtura de capittal, exerceu o
controle da Companhia e continua exxercendo até o presente momento.
m
E o que é aindaa pior: jamaiss
poderia ter o condão de foormar qualqueer “grupo de controle”.
c
20. De fato, superada a faase em que nãoo havia definição precisa dee quem exerceeria o controlee, solucionadaa
a questão doo espólio, e approvada a trannsferência pello BACEN, a Companhia aatravés do 1º IAN de 20077
informou a Sra. Hilda coomo acionistaa controladoraa e seus filhoss como não controladores, fato este quee
persistiu dalli em diante.
21. Atualmeente, com exceção do Sr. Alexandre,
A
os demais filhoos da Sra. Hildda não exerceem – e nuncaa
exerceram seu
s
direito de
d voto em nnenhuma assembleia da Companhia–,
C
bem como nunca foram
m
administradoores da Comppanhia.
22. Nesse contexto, o Colegiado,
C
tenndo em vista a afirmação da SRE de que havia “comprovação
“
o
concreta” accerca dos filhhos da Sra. Hilda
H
serem pessoas
p
a ela vinculadas, tratou de apllicar os casoss
também desstacados pela SRE, tendo decidido que “com base nos
n precedenttes mencionad
dos pela SRE
E
envolvendo a então vigennte Instrução CVM
C
229/199
95, também noo caso da CVM 361, deve ser aplicada a
presunção reelativa de quee parentes na linha ascenden
nte e descendeente, bem com
mo os colateraais de segundoo
grau do acioonista controlaador, são pessooas vinculadaas” (fls. 173 doo Processo RJJ 2014/3723).
23. Por tudoo quanto expoosto anteriorm
mente, merecee reforma a Decisão
D
reconhhecendo-se qu
ue a premissaa
equivocada em que se baaseia, de que o Prospecto co
ontém comproovação concreeta de que os filhos da Sra..
Hilda seriam
m pessoas a ela vinculadaas, acabou por contaminar toda a concllusão acerca da presunçãoo
relativa do controle
c
exerccido na Comppanhia, devend
do ser aplicaddos ao caso em
m tela precedeentes diversoss
daqueles invvocados nos ittens 3.61 e segguintes do ME
EMO/SRE/GE
ER-1/Nº 17/20014.
24. Diante do exposto annteriormente, não havendo “comprovaçãão concreta” ddo exercício dee controle porr
todos os meembros da faamília Burmaaian em razão
o de informaçções prestadas no Prospeccto, tampoucoo
inexistindo “elementos inndicativos dee presunção de
d que, a excceção do Sr. Alexandre Burmaian, quee
representa a controladoraa nas assemblleias do Bancco Sofisa, os Srs.
S Ricardo Burmaian, Clláudia Reginaa
Burmaian Loeb,
L
Valéria Burmaian
B
Kissajikian atuem
m no mesmo innteresse da Srra. Hilda Diru
uhy Burmaian,,
com base noo que dispõe o inciso VI doo art. 3º da In
nstrução CVM
M 361 e nas coonsiderações constantes doo
item 12.1 doo Relatório dee Análise da Audiência
A
Púb
blica SDM nºº 02/2010, aciima destacado
os”, de acordoo
com o item
m 3.60 do ME
EMO/SRE/GE
ER-1/Nº17/201
14, deverá a Decisão ser completamentte reformada,,
reconhecenddo-se a inexiistência de obrigação
o
de realizar oferrta pública peelos argumen
ntos expostoss
anteriormennte a essa Autaarquia.

IV. Do Efeiito Suspensivoo
25. Em vistaa do curso do prazo
p
para ateendimento à ex
xigência de reealização de O
Oferta Pública de Aquisiçãoo
de Ações formulada
fo
no Ofício, a Reecorrente reiteera o pedido de concessãoo de efeito suspensivo
s
aoo
presente peddido, no termoos da Deliberaação CVM no 463/03, incisoo V8.
8

“V – O reccurso será reccebido no efeiito devolutivoo. Havendo ju
usto receio de prejuízo de ddifícil ou inceerta reparaçãoo
decorrente daa execução daa decisão, o Suuperintendentee poderá, de ofício
o
ou a peddido, dar efeitoo suspensivo ao recurso.”
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26. Trata-se,, enfim, de caaso onde a conncessão do efeeito suspensivvo se impõe, já que efetivad
da a OPA nãoo
será possíveel revertê-la.
V. Conclussão
27. Pelas raazões acima expostas,
e
a Reequerente req
quer a reconsideração da D
Decisão proferrida, para quee
reconhecidaa a inexistênciaa de obrigaçãoo de realizar oferta
o
pública..
28. Caso sejja mantida a Decisão
D
recorrrida, requer o esclarecimentto acerca das aações objeto da
d oferta, paraa
que não restte dúvida de que
q devem serr excluídas tod
das as ações allienadas após 26.12.2008, nos
n termos doo
pedido de essclarecimento.

II.

NOSSAS CONSIIDERAÇÕES

2.1 Iniciallmente, cabbe esclareceer que, a despeito
d
de o pedido de reconsidderação em
m tela fazerr
menção a embargo
e
dee declaraçãoo com evenntuais efeito
os infringentes, o caso está sendo tratado porr
esta área téécnica como pedido dee reconsiderração de deecisão do Coolegiado daa CVM, noss termos doo
inciso IX da
d Deliberaçção CVM nº
n 463/2003,, que dispõee:
IX - A requuerimento de membro do Colegiado,
C
do Superintendeente que houveer proferido a
decisão reccorrida, ou do próprio recorrrente, o Coleggiado apreciaará a alegação de existênciaa
de erro, om
missão, obscuuridade ou in
nexatidões maateriais na deecisão, contrad
dição entre a
decisão e os
o seus fundam
mentos, ou dú
úvida na sua conclusão, coorrigindo-os se
s for o caso,,
sendo o reqquerimento enncaminhado ao
o Diretor que tiver
t
redigido o voto vencedor no examee
do recurso,, no mesmo prazo
p
previsto
o no item I, e por ele subbmetido ao Co
olegiado paraa
deliberaçãoo.

2.2 Quantoo ao conteúúdo do pleitoo atual, connforme conssta dos expeedientes prootocolados em 16/06 e
17/07/20144, resumidoos na seção “I. Alegaçõões da Reco
orrente”, veerificamos qque a Recorrrente alegaa
que a decissão do Coleegiado da CV
VM de negaar provimen
nto ao seu recurso interrposto contrra a decisãoo
da SRE daa necessidadde de realizzação da OP
PA por aum
mento de paarticipação do Banco Sofisa S.A..
deve ser reconsiderad
r
da por ter-sse fundameentado em premissas supostamen
s
nte equivocadas, quaiss
sejam:
1. Nãoo há comoo considerarr presunçãoo relativa vínculo
v
enttre pessoas apenas em
m razão daa
relaação de pareentesco entrre as mesmaas (expedien
nte protocollado em 16//06/2014); e
2. Não
o há como considerar que todos os membro
os da famíliia Burmaiann (a Sra. Hilda
H
e seuss

filhhos, conjunttamente) forrmariam um
m bloco de controle
c
do Banco Sofiisa S.A., sim
mplesmentee
pelo fato de o prospecto da
d oferta púública iniciaal de ações do referidoo banco, maio de 2007,,
disppor dessa informaçãoo que, porr sua vez, não foi confirmada
c
posteriorm
mente pelass
infoormações periódicas obbrigatórias (expediente
(
e protocoladdo em 17/077/2014).
2.3 Quantoo ao tema mencionado
m
o no item 1 acima, reiteramos, coonforme já mencionad
do por meioo
dos MEMO
O/SRE/GER
R-1/Nº 17/22014 (fls. 56
5 a 114) e MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 26/2014 (fls. 126 a
161):
MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 17/2014:
[...]
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3.54
Passamos, enntão, à análisee da possibilid
dade ou não de
d os Srs. Aleexandre Burm
maian, Ricardoo
Burmaian, Cláudia
C
Reginna Burmaian Loeb
L
e Valériia Burmaian Kissajikian,
K
fi
filhos da Sra. Hilda Diruhyy
Burmaian, serem
s
caracterrizados como pessoas
p
vincu
uladas à controoladora do Baanco Sofisa.
3.55
Para tanto, partimos
p
da deefinição de peessoa vinculaada constante do inciso VI do art. 3º daa
Instrução CV
VM 361, nos seguintes term
mos:
“Art. 3o Parra os efeitos desta
d
Instruçãoo, entende-se por:
p
(...)
VI – pessoa vinculada: a pessoa nattural ou juríd
dica, fundo ou
o universaliddade de direittos, que atuee
representanddo o mesmo interesse dee outra pessoa, natural ouu jurídica, funndo ou univeersalidade dee
direitos”.
A mesma noorma trata daa presunção de
3.56
d representaçção de mesm
mo interesse, nos
n seguintess
termos do seeu § 2º do art. 3º:
“Art.. 3º, § 2o Preesume-se reprresentando o mesmo
m
interesse de outra ppessoa, naturaal ou jurídica,,
fundoo ou universallidade de direiitos, quem:
a) o controle, direeta ou indiretaamente, sob qu
ualquer formaa, seja por elee controlado ou
o esteja com
m
ele suubmetido a coontrole comum
m; ou
b) tennha adquiridoo, ainda que soob condição su
uspensiva, o seu
s controle oou da companh
hia objeto, ouu
seja promitente
p
coomprador ou detentor
d
de op
pção de comppra do controle acionário da
d companhiaa
objetto, ou intermediário em neggócio de transfferência daqueele controle.”
Vale destacarr, ainda, que a definição dee pessoa vincculada, tal com
3.57
mo se encontrra atualmente,,
foi introduzzida com o addvento da Insstrução CVM
M 487, e que a mesma forra objeto de debate
d
com o
mercado, à época
é
de sua elaboração, coomo se observ
va no item 12.1 do Relatóriio de Análise da Audiênciaa
Pública SDM
M nº 02/2010,, nos seguintess termos:
“1.2 Outros
12.1 Definição de pessoa vincullada (art. 3º daa Minuta e da Versão Final))
A Minuta
M
define pessoa
p
vinculada como: peessoa natural ou jurídica, ffundo ou univ
versalidade dee
direittos, que atue representandoo o mesmo in
nteresse de ouutra pessoa naatural ou juríd
dica, fundo ouu
univeersalidade de direitos.
d
E prresume-se reppresentando o mesmo inteeresse de outrra pessoa, fuundo ou universalidade dee
direittos quem: (i) o controle, dee qualquer forrma, seja por ele controladdo ou submetiido a controlee
comuum; ou (ii) teenha adquiriddo, prometido
o adquirir ou tenha opçãoo para adquiriir, o controlee
acionnário da comppanhia objeto,, ou seja interrmediário em negócio de trransferência desse
d
controlee
acionnário.
[Sob Sigilo] alerrta que a iddeia de repreesentação doo mesmo inteeresse muitas vezes estáá
conddicionada à connstância dessaa relação. Con
ntudo, é possívvel que uma pparte esteja rep
presentando o
intereesse de outraa no curso dee uma operaçção isolada, ou
o seja, de foorma que se poderia dizerr
esporrádica. A Minuta deveria ser alterada para deixar claro
c
que essa última situação também
m
consttitui um caso em
e que se connsidera haver representação
r
o de interessess.
[Sob Sigilo] sugerre ainda que se presuma haver
h
represenntação de messmo interessee em casos dee
consóórcios, joint ventures
v
e veíículos similarees.
IBGC
C propõe alterrar a expressãão “representaando o mesmoo interesse de outra pessoa”” por “agindoo
em consonância
c
coom o mesmo interesse de outra pessoa””. A razão de sua sugestão é que muitass
vezess as partes podem estar agiindo em conju
unto sem que,, a rigor, uma esteja agindo
o em nome daa
outraa.
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A CV
VM optou por manter a redação da Minuta por considerá-la
c
ssuficiente parra abarcar ass
hipótteses aventadaas pelos particcipantes.” (griffos nossos)
3.58
Destacamos o debate acim
ma, construído em torno do tema,
t
à época da elaboração
o da Instruçãoo
CVM 487, para
p observarm
mos que, além
m da presunção
o de representtação de mesm
mo interesse constante
c
do §
2º do art. 3º da Instrução CVM 361, o Relatório
R
de Análise
A
da Auudiência Públicca SDM nº 02
2/2010 mostraa
que a definição de pessooa vinculada não se limitaa à “ideia de representaçãoo do mesmo interesse (...))
condicionadda à constânciia dessa relaçção”, mas se aplica também aos casos em que “umaa parte estejaa
representanddo o interessee de outra no curso de umaa operação isoolada, ou sejaa, de forma que se poderiaa
dizer esporáádica”.
Ademais, a definição
3.59
d
de peessoa vinculad
da abrange tam
mbém os casoos em que “as partes podem
m
estar (estejaam) agindo em
m conjunto seem que, a rigo
or, uma estejaa agindo em nnome da outraa” pois, comoo
ficou claro, “a CVM opttou por manteer a redação da
d Minuta porr considerá-laa suficiente paara abarcar ass
hipóteses avventadas peloss participantess.”
3.60
Cabe ressaltaar, contudo, que
q não nos parece haverr nos autos ddo Processo em
e referênciaa
elementos indicativos dee presunção de
d que, a excceção do Sr. Alexandre Buurmaian, quee representa a
controladoraa nas assembleeias do Bancoo Sofisa, os Srrs. Ricardo Buurmaian, Cláuudia Regina Bu
urmaian Loebb
e Valéria Buurmaian Kissaajikian atuem no mesmo in
nteresse da Sraa. Hilda Diruhhy Burmaian,, com base noo
que dispõe o inciso VI doo art. 3º da Innstrução CVM
M 361 e nas coonsiderações cconstantes do item 12.1 doo
Relatório dee Análise da Audiência
A
Púbblica SDM nº 02/2010,
0
acim
ma destacados..
3.61
Por outro laddo, o Colegiaddo da CVM já firmou entenddimento quantto à presunção
o de que pai e
filho repressentam um mesmo
m
interesse, quando uma das parrtes (pai, por exemplo) controla
c
umaa
companhia aberta,
a
ainda que a outra parte
p
(filho, po
or exemplo) nunca
n
tenha vvotado em assembleias, porr
ser titular dee ações prefereenciais de em
missão da referida companhia sem direto dde voto.
3.62
Referimo-noss mais especifficamente ao caso
c
tratado no
n âmbito do P
Processo CVM
M nº RJ-1999-5850, em quue o Colegiaddo da CVM approvou, por maioria,
m
o votoo da Ex-Diretoora Norma Jon
nssen Parentee
(decisão dattada de 06/03//2001), que coontava com a seguinte
s
redaçção:
“Desssa forma, enttendo que, em
m se tratando de filhos de integrante doo grupo contrrolador, essess
tambbém representaam o mesmo grupo
g
de interresses e suas ações não poddem ser comp
putadas dentree
aquellas que se enccontram em cirrculação no mercado.
m
Devee ser acrescenntado que, em
mbora nunca teenham votadoo nas assemblléias por serem
m titulares dee
açõess sem direito a voto, é evideente que seus interesses se coadunam
c
com
m os de seu paai.”
3.63
O caso contoou ainda com a manifestaçãão da SEP, a área
á
técnica reesponsável peelas OPA paraa
cancelamentto de registroo à época, e da
d então Procu
uradoria Juríddica (“PJU”), atual Procuraadoria Federall
Especializadda da CVM (““PFE-CVM”)..
3.64
Para melhor contextualizzação daquelee caso, vale ressaltar quee, à época, a norma quee
regulamentaava o cancelam
mento de regisstro de compaanhia aberta erra a Instrução CVM nº 229//99 (revogadaa
pela Instrução CVM 361) e, para tantoo, previa a seeguinte condiçção constante do inciso II de
d seu art. 1º,,
entre outras:
“Art.. 1º O cancelaamento do reggistro de que trata
t
o artigo 21
2 da Lei nº 66.385, de 7 dee dezembro dee
19766, somente seráá efetuado pella Comissão de
d Valores Moobiliários se:
(...)
II - Acionistas
A
minnoritários, tituulares de, no mínimo,
m
67% (sessenta e seete por cento) das ações em
m
circuulação no merrcado, vierem
m a aceitar offerta pública de aquisição a ser feita pelo
p
acionistaa
contrrolador, ou concordarem
c
expressamen
nte com o cancelamento
c
do registro
o, não sendoo
compputadas as ações em circculação, cujo
os titulares não
n
se maniffestarem, con
ncordando ouu
discoordando do canncelamento doo registro (...).”
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3.65
Aquela norm
ma também aprresentava defi
finições imporrtantes para a operacionalizzação da OPA
A
para cancelaamento de reggistro, conform
me se verifica na redação coonstante de seuu art. 2º destaccado abaixo:
“Art.. 2º Para os efeitos
e
desta Instrução
I
e daa Instrução CV
VM n.º 299, de 9 de feverreiro de 1999,,
entennde-se por:
I - Accionistas minooritários, os tiitulares de açõ
ões em circulaação no mercado;
II - Ações
A
em cirrculação no mercado,
m
todaas as ações do
d capital da Companhia, menos as dee
proprriedade do accionista contrrolador, de diretores e connselheiros e aas em tesouraaria. No caso,,
entreetanto, de diiretores ou conselheiros que venham
m a manifesstar-se contraariamente aoo
canceelamento do registro,
r
as açções de sua prropriedade serrão computaddas para efeito
os do dispostoo
no arrtigo 1º, II;
III - Acionista
A
conntrolador, a pessoa natural ou
o jurídica, ouu grupo de pesssoas vinculad
das por acordoo
de accionistas, ou sob
s controle comum,
c
ou reepresentantes de um mesm
mo grupo de in
nteresses, quee
nas três
t
últimas Assembléias
A
G
Gerais
Ordináárias da Comppanhia detinha a maioria dos
d votos doss
acionnistas presentees, ou tenha adquirido
a
o co
ontrole da Coompanhia connforme previstto nos artigoss
254, 255 e 257 da Lei nº 6.404//76.” (grifo no
osso)
3.66
O debate, enntão, ficou em
m torno da possibilidade
p
ou não de sse considerar a relação dee
parentesco entre
e
acionistaas de compannhia aberta co
omo presunçãoo de existência de um messmo grupo dee
interesses, por
p conta do que preceituaava o inciso II
I do art. 1º e o inciso III do art. 2º, am
mbos daquelaa
norma já revvogada, a Instrrução CVM 229.
2
3.67
O Relator doo Processo à éppoca fora o ex
x-Diretor Marrcelo Fernadez Trindade, cu
ujo relato doss
fatos, constaante de sua maanifestação dee voto, resumee e melhor conntextualiza o ccaso, nos segu
uintes termos:
“Tratta-se de recurrso tempestivoo contra decissão da SEP quue indeferiu ppedido de can
ncelamento dee
registro de compannhia aberta.
Alega a requerentee não haver raazões para o indeferimentoo do pedido, já que tal deciisão se baseiaa
na exxclusão, em seu
s entender despropositad
d
da, de 3 de seeus acionistas do grupo miinoritário. Tall
excluusão reduziu a base em que incide o percentual mínimo de 67% de aceeitação, peloss
minooritários, da offerta pública de
d aquisição feeita pelo acionnista controladdor, condição necessária aoo
deferrimento do peddido, em confformidade com
m o art. 1°, incciso II, da Insttrução CVM 229/95.
2
A deecisão da SEP
P se fundamenntou na caractterização daquueles acionistaas como integ
grantes de um
m
mesm
mo grupo de innteresses, em razão do disposto no incisoo III do art. 2°º da Instrução 229.
Os 3 acionistas, incluídos no grupo
g
minorittário na apressentação do rresultado da oferta
o
públicaa
realizzada pela recorrente, são filhos
f
de um dos diretoress da empresa,, que é vice-p
presidente doo
conseelho de admiinistração, accionista de vu
ulto, tanto daa recorrente ccomo de sua controladoraa
(quannto a esta últim
ma, conforme IAN de 31/12
2/97, fls 30 doo processo CV
VM RJ99/1752
2, detém 20%
%
das ações
a
ordinárias e 20% das ações prefereenciais emitiddas pela comppanhia), e assim "integrantee
do grrupo de intereesses que detéém o controlee da recorrentte", conforme afirma expreessamente suaa
DRM
M, às fls. 3 do processo.
Alega a recorrentte que "o fato de parentess manifestareem voto favorável ao canccelamento doo
registro não os traansforma em integrantes
i
do
o bloco que deetém o controole" (fls. 3), afirmando
a
quee
"o voto dos acioonistas em tela constituiu fato merameente eventuall, que não see presta paraa
caraccterizá-los com
mo parte do blloco controlad
dor".
Aindda em suas alegações, afirm
ma a recorrentee que "(de acoordo com o artt. 2o, III, da In
nstrução CVM
M
229/995), verifica-se que o ‘grrupo de interresses’ é connsiderado aquuele ‘que nas últimas trêss
Assembléias Geraais Ordináriaas da Compaanhia detinhaa a maioria das ações dos
d
acionistass
preseentes’" (fls. 022). Informa em
m seguida quee os acionistas em questão nnão estiveram presentes nass
3 últiimas assemblééias.
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A SE
EP manteve a decisão recoorrida e, por despacho,
d
enccaminhou o processo à PJU
U, solicitandoo
maniifestação e possterior encamiinhamento ao Colegiado.
A PJU
U, por sua vezz, manifestou--se no sentido
o de que:
1. Oss grupos de innteresse, não obstante a au
usência de deffinição legal, ttambém podeem servir paraa
caraccterizar o exerrcício do podeer de controle, quando existente um interresse comum,, colocado em
m
práticca nas assembbléias.
2. Não
N
conseguiuu vislumbrar de que form
ma, juridicam
mente falando, seja possív
vel considerarr
deterrminados acioonistas comoo integrantes de um meesmo grupo de interesse e, portanto,,
particcipantes do blloco de controle, pelo simp
ples fato de existir
e
relação de parentesco entre eles e
algum
m membro da diretoria execcutiva da com
mpanhia.
3. A relação de paarentesco não tem previsão
o legal nem tampouco foi ccogitada na Instrução CVM
M
c
elementto determinannte para estabeelecer relaçõees jurídicas enntre acionistass, sob o pontoo
229 como
de viista do direito societário.
4. Nãão se conseguuiu coligir quaalquer elemen
nto fático ou juurídico que ddemonstrasse a participaçãoo
dos três
t acionistas filhos do direetor executivo
o da Baumer S/A
S no grupo de interesses que ditava oss
rumoos da sociedaade quando foi deliberad
do em assem
mbléia o canccelamento do
o registro dee
comppanhia aberta.
5. Nãão existindo taal prova ou ellemento, é forrçoso reconheccer que, para os fins previsstos no art. 1o,
incisoo II, c/c art. 2º da Instruçãoo CVM 229, os aludidos aciionistas são m
minoritários, nãão integrantess
do grrupo controladdor, sendo abbsolutamente desinfluente
d
o fato de existtir a já mencio
onada relaçãoo
de paarentesco que,, por si só, nadda prova.
6. Nãão prevendo a norma da prrópria CVM que
q a relação de parentescco entre acion
nistas ou entree
acionnistas e membbros da diretorria da compan
nhia, por presuunção, estabelece uma relaação jurídica à
luz do
d direito soocietário, de modo a caraacterizar um mesmo gruppo de interessses, torna-see
impoossível para essta autarquia indeferir
i
o pleeito de cancelamento de reggistro de com
mpanhia abertaa
da Baaumer S/A.
É o relatório.”
r
Já em sua manifestação
3.68
m
d voto efetiv
de
vamente, o ex-Diretor
e
Maarcelo Fernan
ndez Trindadee
expôs entenndimento de que, emboraa “uma relaçção de parenttesco, em prrincípio, podee (possa) serr
considerada como indícioo da existênciaa de um mesm
mo grupo de innteresses”, nãoo lhe pareceu,, naquele casoo
específico, “que
“
essa relaação seja (fossse) bastante para afastar o caráter minnoritário dos acionistas
a
em
m
questão”, coomo se vê abaixo:
“Votto
I – A finalidade daa Instrução 229 e o conceito
o de grupo de interesses
A Insstrução CVM 229/95 estabeelece que:
O caancelamento do
d registro de que trata o art.
a 21 da Leii nº 6.385, dee 07.12.1976, somente seráá
efetuuado pela Com
missão de Valoores Mobiliáriios se:
•
acionistas miinoritários, tituulares de, no mínimo,
m
67% (sessenta e seete por cento) das ações em
m
circuulação no merrcado, vierem
m a aceitar offerta pública de aquisição a ser feita pelo
p
acionistaa
contrrolador, ou conncordarem exxpressamente com
c
o cancelaamento do reggistro.
Essa Instrução tam
mbém estabeleece que, para seus
s
efeitos, enntende-se por:
- Aciionistas minorritários: os tituulares de açõees em circulaçãão no mercadoo.
•
Ações em ciirculação no mercado:
m
tod
das as ações do
d capital da Companhia, menos as dee
proprriedade do aciionista controllador, de direttores e conselhheiros e as em
m tesouraria.
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•
Acionista coontrolador: a pessoa naturaal ou jurídicaa, ou grupo dde pessoas viinculadas porr
acorddo de acionisttas, ou sob conntrole comum
m, ou representtantes de um m
mesmo grupo
o de interessess
(grifoo nosso), que nas três últim
mas Assembléiias Gerais Orddinárias da Coompanhia detinha a maioriaa
dos votos
v
dos acioonistas presenttes, ou tenha adquirido
a
o coontrole da Com
mpanhia confo
forme previstoo
nos artigos
a
254, 2555 e 257 da Leei nº 6.404/76
6. (grifo originnal)
Tal norma
n
veio determinar
d
quue, caso uma companhia aberta
a
tencionnasse cancelarr seu registroo
comoo tal, deveria obter
o
a anuênncia de, pelo menos,
m
67% doos acionistas m
minoritários. Isso porque o
fechaamento do cappital acaba see traduzindo numa
n
limitaçãão dos direitos do acionistaa, já que suass
açõess perdem a liiquidez, caraccterística dos valores mobiiliários emitiddos por comp
panhia aberta,,
perde a pro
bem como seu investimento
i
oteção inerennte à tutela da Comissão
o de Valoress
Mobiiliários.
A deefinição de controlador daada pela Instrrução 229, sem
m se contrapor à Lei que a sustenta, a
particculariza, semppre visando nãão deixar dúviidas acerca daa legitimidadee da aceitação necessária aoo
canceelamento de registro. Assim,
A
a Insstrução equippara a contrrolador, entree outros, oss
repreesentantes de um
u mesmo gruupo de interessses.
A reccorrente incluuiu na base de cálculo dos 67%
6
três acionnistas que, em
m seus dizeres,, "têm relaçãoo
de paarentesco com
m um dos direetores e acion
nista, este sim
m integrante ddo grupo de interesses
i
quee
detém
m o controle".. Há de se conncordar, de fatto, que uma reelação de pareentesco, em prrincípio, podee
ser considerada
c
coomo indício da
d existência de um mesm
mo grupo de iinteresses, maas, neste casoo
especcífico, não me
m parece que essa relação seja bastantee para afastarr o caráter miinoritário doss
acionnistas em quesstão.
Com
m efeito, além de jamais com
mparecerem a qualquer asssembléia, tais acionistas reeceberam suass
açõess há praticamente dez anoss, afastando po
or completo a possibilidadee de alienação
o fraudulenta,,
visanndo a futuro caancelamento de
d registro.
Além
m disto, ainda considerandoo as peculiarid
dades do casoo concreto, vê-se dos docum
mentos de fls..
82 doo apenso proccesso RJ99/17752 que apenaas três acionisstas recusaram
m a oferta, en
nquanto quasee
cinquuenta a aceitaaram. Ademaais, trata-se de
d companhiaa de pequenoo porte, com pouquíssimaa
liquiddez em bolsa,, não havendoo razão maiorr para forçá-laa a conservar seu registro de
d companhiaa
abertta, por força da
d posição de uma
u pequena minoria de accionistas.
Assim
m sendo, por considerar, paara o caso con
ncreto, excesssivamente exteensiva a interp
pretação dadaa
pela SEP à norma regulamentarr, voto no senttido de dar proovimento ao rrecurso, deferiindo o pedidoo
de caancelamento do
d registro de companhia ab
berta da Baum
mer S/A.
Rio de
d Janeiro, 06 de março de 2001
2
Marccelo F. Trindade
Direttor Relator"
Conforme já adiantamos, não obstante o voto do Relator
3.69
R
exposaado acima, o Colegiado daa
CVM deciddiu, por maiorria, “indeferirr o recurso, mantendo,
m
em
m conseqüência, a decisão da
d SEP”, noss
seguintes terrmos:
“Foi aprovado, porr maioria, o Voto
V
apresentaado pela Diretoora Norma Paarente, abaixo transcrito:
PROCESSO: CVM
M Nº RJ 99/58850
INTE
ERESSADA: Baumer S/A
ASSU
UNTO: Recurrso contra deccisão da SEP
VOTO
Trataa-se de processso de cancelamento de reegistro que foii indeferido ppor não ter sido atingido o
perceentual de 67%
% estabelecidoo no item II do
d artigo 1º da
d Instrução C
CVM Nº 229//95, tendo em
m
vista que as açõess de três acioonistas, filhos de Conselheiro e Diretor,, no entender da SEP, nãoo
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deverriam ser incluuídas no cálcuulo desse perccentual por serrem representtantes de um mesmo
m
grupoo
de innteresses, confforme estipulaado no item IIII do artigo 2º da referida Instrução.
De faato, a Instruçãão mencionadaa estabelece o seguinte no ittem III do artiigo 2º:
"Art. 2º - Para os efeitos
e
desta Innstrução enten
nde-se por:
...........................................................................................................
III – Acionista coontrolador, a pessoa naturral ou jurídicaa, ou grupo dde pessoas viinculadas porr
acorddo de acionisstas, ou sob controle com
mum, ou reprresentantes d
de um mesm
mo grupo dee
interresses, que naas três últimass Assembléiass Gerais Ordiinárias da Com
mpanhia detin
nha a maioriaa
dos votos
v
dos acioonistas presenttes, ou tenha adquirido
a
o coontrole da Com
mpanhia confo
forme previstoo
nos artigos
a
254, 2555 e 257 da Leei nº 6.404/76
6." (grifei)
Dessa forma, enteendo que, em
m se tratando de filhos de integrante doo grupo contrrolador, essess
g
de interresses e suas ações não poddem ser comp
putadas dentree
tambbém representaam o mesmo grupo
aquellas que se enccontram em cirrculação no mercado.
m
Devee ser acrescenntado que, em
mbora nunca teenham votadoo nas assemblléias por serem
m titulares dee
açõess sem direito a voto, é evidente que seu
us interesses se
s coadunam com os de seeu pai. (grifoss
nossoos)
Adem
mais, no preseente caso essaa situação fico
ou demonstradda de forma m
mais clara com
m o fato de oss
referiidos acionistaas não terem aceitado a oferrta pública, maas concordadoo com o canceelamento.
Diante disso, VOT
TO, no sentidoo de indeferirr o recurso, mantendo,
m
em cconseqüência,, a decisão daa
SEP.
Rio de
d Janeiro, 06 de março de 2001.
2
NOR
RMA JONSSE
EN PARENTE
E
DIRE
ETORA"
Como se deppreende daqueela decisão do
3.70
o Colegiado da
d CVM, firm
mou-se entend
dimento, com
m
base no voto da ex-Direttora Norma Joonssen Parentte, de que “em
m se tratando de filhos de integrante doo
grupo controolador, esses também repreesentam o meesmo grupo dee interesses e suas ações não podem serr
computadas dentre aquelaas que se enccontram em ciirculação no mercado”,
m
ainnda que os meesmos “nuncaa
tenham votaado nas assem
mbléias por serrem titulares de
d ações sem direito
d
a voto””.
3.71
O tema da reelação familiaar entre contro
oladores de coompanhias abbertas e seus familiares
f
quee
possa ser coonsiderado com
mo vínculo enntre pessoas que
q atuam no mesmo interesse voltou a ser objeto dee
análise por parte do Collegiado da CV
VM, no âmbiito do Processso CVM nº 22001-1466, que
q tratava dee
consulta form
mulada por Trrilux Participaações S.A. (deecisão datada de 27/03/2001).
3.72
Nesse outro caso, o Coolegiado da CVM
C
ratificoou o entendim
mento já maanifestado noo
precedente anterior,
a
confoorme se verifica nas seguinttes palavras:
“CON
NSULTA DA
A TRILUX PA
ARTICIPAÇÕ
ÕES S.A. — Processo CV
VM nº 2001-1
1466 (decisãoo
datadda de 27/03/20001)
Reg. 3186/01
Relattor: SRE
Em relação
r
à consulta formuladda pela Trilux Participações S.A., a respeito da inclusão
o no grupo dee
, o Colegiado deliberou, poor maioria, hav
contrrole dos irmãoos de um dos controladores
c
ver presunçãoo
relatiiva de que peertencem ao mesmo
m
grupo de interesse (art.
(
2º, incisoo III, da Instru
ução CVM nºº
229/995) do acionissta controladoor os seus pareentes na linha ascendente e descendente, bem como oss
colatterais de segunndo grau (irmããos).
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O Diretor
D
Marceelo Trindade discordou da
d decisão, mantendo
m
o voto proferiido no Proc..
RJ999/5850.” (grifoo nosso)
3.73 De volta ao presente casoo, e com basee em tudo o que
q fora desccrito na presente subseção,,
sobreetudo as mannifestações do
d Colegiado da CVM que
q
já firmouu entendimen
nto quanto à
“pressunção relativa de que perteencem ao messmo grupo de interesse (...) do acionista controlador
c
oss
seus parentes na linha ascenddente e desceendente, bem
m como os coolaterais de segundo
s
grauu
(irmããos)”, concluímos que os Srs. Alexan
ndre Burmaiann, Ricardo B
Burmaian, Clááudia Reginaa
Burm
maian Loeb e Valéria Burm
maian Kissajik
kian devem ser consideradoos como pesso
oas que atuam
m
repreesentando o mesmo
m
interessse de sua mãe,
m
a Sra. Hiilda Diruhy B
Burmaian, con
ntroladora doo
Bancco Sofisa, atenndendo tais seenhores à definição de pesssoa vinculada à controladorra, nos termoss
do innciso VI do artt. 3º da Instruçção CVM 361
1, destacado accima (parágraafo 3.52).

MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 26/2014:
3.2 Em relaçção ao primeiro ponto, o quual relata quee filhos da Sraa. Hilda, com exceção do Sr.
S Alexandre,,
não são pesssoas vinculaadas à controladora, acred
ditamos que a única argum
mentação apreesentada pelaa
Recorrente que não foi trabalhada em sua plenittude no MEM
MO/SRE/GER
R-1/Nº17/2014
4, refere-se à
decisão do Colegiado dee 07/05/2002,, no âmbito do Processo CVM nº SP--2000-0389, que
q tratou dee
recurso, inteerposto por Tulipas
T
Planejamento Assessoria e Negóócios Ltda., ccontra decisão
o da SEP quee
deferiu o canncelamento dee registro de Companhia
C
Am
mazônica Têxxtil de Aniagem
m.
3.3 Segundoo a Recorrentee, naquele caso teria havido
o uma mudançça na orientaçção do Colegiado da CVM..
Anteriormennte, nos preccedentes de Baumer
B
S/A e de Triluxx Participaçõões S.A., já discutidos
d
noo
MEMO/SRE
E/GER-1/Nº17/2014, o Collegiado da CV
VM consideroou que haveriaa presunção reelativa de quee
ascendentes, descendentees e colateraiss até o 2º graau de parenteesco em relaçção ao controllador de umaa
companhia aberta atuariaam como um
m mesmo grup
po de interesse, se não hoouvesse nada depondo em
m
sentido conttrário.
3.4 Assim, no
n citado prrecedente, no entender daa Recorrente, a CVM teria evoluído essa posição,,
assumindo a partir de enttão que quaisquer relações de parentescoo não mais auutorizariam a presunção dee
atuação com
mo um mesmo grupo de inteeresse.
3.5 Abaixo, segue o Relattório constantee da referida decisão
d
do Coolegiado:
CURSO CO
ONTRA DECISÃO DA
D
SEP DE
D
DEFER
RIR O PE
EDIDO DE
E
“REC
CAN
NCELAMENT
TO DE REGISTRO
R
DE COM
MPANHIA A
ABERTA - TULIPAS
S
PLA
ANEJAMENT
TO ASSESSO
ORIA E NEG
GÓCIOS LTD
DA. - PROC. SP2000/0389
9
Reg. nº 3343/01
Relattor: DLA
O Coolegiado acom
mpanhou o votto Diretor-Relator, abaixo trranscrito:
REL
LATÓRIO
1. Trata-se de recurso da Tulipas
T
– Plaanejamento Assessoria
A
& Negócios Ltd
da. (fls. 115,,
116/1117) contra decisão
d
da Suuperintendênciia de Relaçõees com Empreesas – SEP (fls. 111/112),,
pela qual a Recorrrente tomou coonhecimento de
d que a SEP teria deferidoo o cancelamen
nto do pedidoo
de reegistro como companhia abberta da Com
mpanhia Amazzônica Têxtil dde Aniagem – CATA, noss
termoos da Instruçãão CVM nº 229/95.
2. Insurge-se a Recorrente contra o fato de
d que a SEP
P teria consideerado como in
ntegrantes doo
free-ffloat as açõess detidas por André Fernan
ndes Martins Nogueira e M
Manoel Fernaandes Martinss
Noguueira, os quaiss seriam sobriinhos do Presiidente do Connselho de Adm
ministração daa CATA, bem
m
comoo as ações dettidas por Mariia Alexandrinaa Fernandes Nogueira,
N
a quual acreditariaa a Recorrentee
ser cuunhada do citaado administrrador da comp
panhia. Ainda em suas razõees de recurso,, sustenta que,,
excluuídos os três acionistas doo free-float, ficaria
f
impossibilitada a ccompanhia dee proceder aoo
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fechaamento de cappital, uma vezz que represen
ntariam, em conjunto,
c
cerca de 38,26% das ações em
m
circuulação no merccado.
3. A Gerência de
d Registro 2 – GER-2 esclaareceu, em 11/04/2001, istoo é, mesmo an
nteriormente à
interpposição do reecurso ora em
m análise, quee, embora efeetivamente exxista vínculo de
d parentescoo
entree os acionistaas e o menccionado administrador, em
m reunião reaalizada em 27/03/2001,
2
o
Coleggiado desta Autarquia
A
teriaa deliberado que,
q somente em
e relação aoos irmãos, paiss, filhos, avóss
e netos do controlaador, presumirr-se-ia que rep
presentariam um
u mesmo gru
rupo de interessses.
4. Em 07/08/20001, a SEP manteve
m
a deecisão recorriida, destacanddo que a corrrespondênciaa
minhada pela Recorrente não
n apresentarria qualquer fato
f
novo e leembrando quee o assunto jáá
encam
teria sido "objeto de
d análise anteerior calcada em
e entendimeento do Colegiiado (fls. 86)"".
5. Em 10/08/20001, a Superinntendência dee Proteção e Orientação a Investidores - SOI, tendoo
EP, elaborou o MEMO/CV
VM/SOI/Nº 050/2001
0
(fls..
recebbido o processso encaminhhado pela SE
132/1134), no qual expõe seu enttendimento no
o sentido de que
q a definiçãoo de grupo co
ontrolador nãoo
depennderia apenass da relação de
d parentesco
o, mas também
m da comprovvação de reprresentação dee
mesm
mo interesse a partir dos votos
v
apresen
ntados em Asssembléias Ordinárias. Resssalta que nãoo
constta do Centro de
d Consulta daa CVM mençãão à presença dos referidoss acionistas naas assembléiass
geraiis, o que demandaria "uma verificação mais
m acurada, tendo em vissta o fato de a participaçãoo
detidda pelos doiss acionistas representar o fiel da baalança para a concessão, ou não, doo
canceelamento preetendido". A SOI destaca, por fim, que
q
a Recorrrente, em corrrespondênciaa
eletrôônica enviadaa em 06/08/2001, lembra qu
ue o § 2º do arrt. 162 da Lei nº 6.404/76 determina
d
quee
não podem
p
ser eleeitos, como membro
m
do Co
onselho Fiscall, o cônjuge oou parente até terceiro grauu
de addministrador de Companhhia, e que tall parâmetro, na opinião dda Recorrentee, deveria serr
iguallmente aplicaddo ao caso preesente.
É o relatório.”
r
3.6 Por sua vez,
v o Relatorr do referido Processo,
P
o ex
x-diretor Luiz Antonio de S
Sampaio Camp
pos, expôs daa
seguinte form
ma o seu votoo sobre o caso:
“VO
OTO
6. A então viggente Instruçãão CVM nº 229/95 estabbelecia que ssomente seriaa efetuado o
canceelamento do registro
r
de coompanhia aberrta se fosse aceita
a
a ofertaa pública de aquisição
a
peloo
acionnista controladdor por, no mínimo,
m
acion
nistas detentorres de 67% das ações em circulação noo
merccado, assim entendida
e
aquuelas ações que
q não fosseem de propriiedade do co
ontrolador, dee
diretoores, de conseelheiros e as mantidas
m
em teesouraria.
7. Adicionalmennte, a Instruçção CVM nº 229/95
2
definiuu como contrrolador (i) aqu
uelas pessoass
perteencentes a gruupo vinculadoo por acordo de acionistass, ou (ii) sobb controle com
mum, ou (iii))
repreesentantes dee um mesmoo grupo de interesses,
i
quue nas três úlltimas Assem
mbléias Geraiss
Ordinnárias da Com
mpanhia detinhha a maioria dos
d votos dos acionistas preesentes, ou ten
nha adquiridoo
o conntrole da Com
mpanhia conforrme previsto nos
n arts. 254, 255 e 257 da Lei nº 6.404/7
76.
8. Em outras paalavras, a Insttrução CVM nº
n 229/95 preetende que sejjam excluídass do free-floatt
todass as ações detiidas por pessooas que sejam
m do mesmo grrupo de intereesses do contrrolador, desdee
que, para tanto, taiis pessoas tennham detido, juntamente coom o controladdor, a maioriaa dos votos dee
acionnistas presentees nas três assembléias geraais ordinárias anteriores
a
ao ppedido de can
ncelamento dee
registro de compannhia aberta.
9. No julgamennto do Processso Administrrativo CVM nº RJ99/58500, tive a opo
ortunidade de,,
juntaamente com o Diretor Marrcelo Trindad
de, manifestarr o meu entenndimento de que, ausentess
outraas evidências de que os aciionistas repreesentam um mesmo
m
grupo de interesses,, não se podee
conclluir a sua exisstência apenass em razão da relação de paarentesco. Exeemplo disto sãão os diversoss
casoss que se tem notícia de quuestões envollvendo acioniistas da mesm
ma família – pais e filhos,,
irmãoos e primos, tios e sobrinnho – que têêm definido posicionamennto contrário em assuntoss
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envolvendo a adm
ministração de companhias, conflitos estess ocasionadoss ou resultantees de questõess
intrinnsecamente faamiliares.
10. Ocorre que o entendimentoo acima expossto não foi preedominante quuanto àquele processo.
p
Ali,,
o Coolegiado, nos termos do vooto da Diretora Norma Paarente, findou por entenderr que, "em see
tratanndo de filhos de integrantee do grupo con
ntrolador, esses também reepresentam o mesmo
m
grupoo
de innteresses e suuas ações nãão podem serr computadas dentre aquelas que se en
ncontram em
m
circuulação no merccado".
11. O mesmo enntendimento foi
fo mantido naa apreciação de consulta aapresentada po
or companhiaa
a
CVM nº RJ2
2001/1466), em
m 27 de marçço de 2001, teendo constadoo
abertta (processo administrativo
da reespectiva ata que "o Coleegiado delibeerou, por maiioria, haver ppresunção rellativa de quee
perteencem ao messmo grupo dee interesse (A
Art. 2º, incisoo III, da Instrrução CVM nº
n 229/95) doo
acionnista controladdor os seus paarentes na linh
ha ascendentee e descendentte, bem como
o os colateraiss
de segundo
s
grauu (irmãos)", tendo
t
o Direetor Marceloo Trindade nnovamente ex
xposto o seuu
entenndimento diveergente.
12. No caso conccreto, entretannto, o dissenso
o acima menciionado pouco socorre à Reccorrente, umaa
vez que
q ela preteende que não sejam incluíídas no free-ffloat as açõess de pessoas que não sãoo
ascenndentes, desceendentes ou coolaterais até o 2º grau de coontroladores ouu administrad
dores.
13. Tampouco veem acrescer o argumento ventilado de o § 2º do art. 1662 da Lei nº 6.404/76,
6
com
m
a reddação dada peela Lei nº 9.4457/97, determ
mina que nãoo podem ser eleitos, como
o membro doo
Consselho Fiscal, o cônjuge ou parente
p
até tercceiro grau de administradorr de Companh
hia.
14. Em primeiroo lugar, obserrve-se que a norma da Innstrução CVM
M nº 229/95 em tela tem
m
naturreza restritivaa e restritivaamente deve ser interpretaada, não se podendo exp
pandir o seuu
significado, pois o que não está ali escrito não
o se deve conssiderar escritoo.
15. De outro laddo, ressalto quue a norma co
onstante da Lei
L nº 6.404/76 e citada pela Recorrentee
aplica-se especificcamente ao casso de eleição de membro doo Conselho Fiiscal. De se no
otar, ademais,,
que quando
q
a norm
ma especificam
mente pretend
deu definir quee cônjuges e pparentes até terrceiro grau dee
admiinistradores nãão podiam serr eleitos como membros do Conselho Fiscal, o fez exprressamente.
16. Some-se a issso o fato de quue nem mesm
mo a reforma reecentemente ooperada na Leei nº 6.404/76,,
a quaal alçou ao âm
mbito legal a obrigação de o controladoor efetuar oferrta pública dee aquisição dee
açõess na hipótese de fechamennto de capital,, incluiu exprressamente em
m seu texto a restrição quee
consiidera determinnados parentes do controlad
dor como integrantes do blooco de controlle, para esse e
para outros fins.
17. Por fim, e não
n
obstante o entendimeento já maniifestado anterriormente pello Colegiado,,
entenndo que um acionista
a
ser ou
o não contro
olador é um fato
f
que depeende de comp
provação, nãoo
podendo ser presum
mido nem pello parentesco, seja pelas razzões que cotiddianamente se apresentam e
que já citei acima, seja pela faltaa de expressa previsão legaal.
18. Contudo, nãoo se pode deeixar de frisaar que, se esstivesse compprovado nos autos que oss
sobriinhos do adm
ministrador em
m questão reprresentassem o mesmo gruppo de interessse, através daa
assidduidade à asseembléia e a votação
v
uniforrme com o coontrolador, ouu que tais pesssoas somentee
teriam
m recebido ass ações com o objetivo de propiciar a approvação da ooperação de feechamento dee
capittal, em nítida fraude à norm
ma regulamen
ntar, as ações detidas por taais sobrinhos deveriam serr
descoonsideradas para
p
efeito de cálculo da parcela
p
de 67%
% de ações eem circulação no mercado,,
previista no inciso II do art. 1º daa Instrução CV
VM nº 229/955.
19. Por todo o accima exposto VOTO pelo desprovimentto ao presentee recurso no sentido de quee
seja mantida
m
a deccisão recorridaa e, conseqüen
ntemente, o fechamento de ccapital da CA
ATA.”
3.7 Do votoo acima, nota--se que o enttão diretor Lu
uiz Antonio de
d Sampaio C
Campos expôss sua posiçãoo
contrária ao entendimentoo da CVM de que certas rellações de pareentesco, notaddamente filhoss, pais, irmãoss
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e cônjuges representariam
r
m, presumidam
mente, um messmo grupo de interesses. M
Mesmo assim, notou
n
que suaa
posição não foi predominnante em proceessos anteriorm
mente julgadoos pelo Colegiiado desta autarquia.
q esse dissennso não socorrreria à recorreente daquele ccaso, pois se tratava
t
da nãoo
3.8 Não obsttante, notou que
inclusão no free-float de ações de pesssoas que não eram
e
ascendenntes, descendentes ou colatterais até o 2ºº
grau de conttroladores e addministradorees.
3.9 Portanto, apesar de ciitar seu entenndimento sobrre o tema, o então
e
diretor nnão pretendeu
u rediscuti-lo,,
tendo em vissta que não faaria diferença para
p aquele caaso concreto.
3.10
Ademais, o então
e
diretor entendeu
e
que,, além do enteendimento já manifestado anteriormente
a
e
pelo Colegiaado, ou seja, de
d que há pressunção relativa de pessoas vinculadas
v
parra os casos dee ascendência,,
descendênciia ou colaterallidade até o 2º
2 grau de con
ntroladores e administradore
a
es, um acionissta ser ou nãoo
controlador é um fato quue depende dee comprovaçãão, não podenndo ser presum
mido nem pello parentesco,,
( seja pela falta
f
de expreessa previsão legal.”.
l
seja pelas raazões que cotiddianamente see apresentam (...)
3.11
Do relato suppra, o que se extrai
e
é que, naquele
n
caso concreto,
c
em qque se discutiaa se sobrinhoss
do administrrador da comppanhia seriam
m vinculados a este, é que taal fato dependderia de comprrovação, vistoo
que o entendimento da CVM
C
é que a presunção
p
relativa de pessooas vinculadaas só é aceito para os casoss
anteriormennte citados (asccendentes, desscendentes ou
u colaterais atéé o 2º grau de relação de paarentesco).
3.12
Dessa forma, não concorddamos com a Recorrente, a qual entendde que o preccedente supraa
alterou a oriientação da CVM,
C
no sentiido de não maais haver a preesunção relatiiva de represeentação de um
m
mesmo gruppo de interessee.
3.13
Em nosso enntendimento, conforme
c
exp
pomos, o direttor que relatouu o caso apen
nas expôs suaa
posição de dissenso
d
em reelação à posiçção que predom
mina na CVM
M, mas não buuscou rediscuttir o mérito daa
questão, tenndo em vista que tal redisscussão, de qualquer
q
form
ma, não socorrreria à recorrrente naquelaa
ocasião.
Ademais, quaando o então diretor citou que
3.14
q a consideração de um aacionista com
mo controladorr
seria dependdente de compprovação, em nosso
n
entendiimento este seeria um argum
mento válido reestritivamentee
para os casoos não englobaados pela pressunção relativ
va de grupo dee interesse, coomo naquele caso
c
concreto,,
em que se diiscutia a vincuulação de sobrrinhos ao adm
ministrador da companhia em
m questão.
3.15
Assim, paraa aquele casoo, seria necessária a coomprovação dde que os sobrinhos
s
doo
administradoor em questãoo representavaam o mesmo grupo de inteeresse, não altterando o entendimento daa
CVM predoominante paraa os casos de parentescos em
e que se aceita a presunçção relativa de
d atuação noo
mesmo interresse.

2.4 Já no tocante ao tema menccionado no item 2 do parágrafo 2.2
2 acima, reiteramos, da mesmaa
q já havííamos dito por meio dos
d MEMO
O/SRE/GER
R-1/Nº 17/22014 (fls. 56 a 114) e
forma, o que
MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 26/2014 (fls. 126 a 161):
MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 17/2014:
C) Caracterrização de conntroladores e pessoas
p
vinculladas aos conttroladores do B
Banco Sofisa
3.45
Nessa subseçção, nosso traabalho consisttirá em verifiicar se os Srss. Hilda Diruh
hy Burmaian,,
Alexandre Burmaian,
B
Riccardo Burmaiaan, Cláudia Regina Burmaian Loeb e Vaaléria Burmaiaan Kissajikiann
caracterizam
m-se como conntroladores doo Banco Sofissa ou, alternattivamente, com
mo pessoas vinculadas
v
aoss
controladorees, e se, uma vez caracterizando-se em
m uma das duaas condições (controladorees ou pessoass
vinculadas),, adquiriram ações
a
preferennciais em circulação em quuantidade supeerior ao limitee estabelecidoo
pelo art. 26 da Instrução CVM
C
361, o qual
q será calcculado mediannte a aplicaçãoo da “Fórmulaa L(1/3) = 1/33
(AC00 + AA
AC – ARC + AOPS)
A
– AQ””.
3.46
Para a análisse do controlle do Banco Sofisa, destaacamos o art. 116 da LSA
A, que definee
acionista conntrolador, noss seguintes terrmos:
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“Art.. 116. Entendde-se por acioonista controlador a pessooa, natural ou jurídica, ou
u o grupo dee
pessooas vinculadass por acordo de
d voto, ou so
ob controle coomum, que:
a) é titular
t
de direeitos de sócio que lhe asseg
gurem, de moddo permanentte, a maioria dos votos nass
delibberações da assembléia-geeral e o pod
der de elegeer a maioriaa dos adminiistradores daa
comppanhia; e
b) ussa efetivamentte seu poder para
p
dirigir as
a atividades sociais e orieentar o funcio
onamento doss
órgãoos da compannhia.”
3.47 Em linha com o dispositiivo supra, o inciso IV doo art. 3º da Innstrução CVM
M 361 definee
acionnista controladdor, nos seguinntes termos:
“Art.. 3º, IV – aciionista controolador: a pesssoa, natural ou
o jurídica, fu
fundo ou univeersalidade dee
direittos ou o gruppo de pessoas vinculadas po
or acordo de voto, ou sob controle comum, direto ouu
indirreto, que:
a) sej
eja titular de direitos
d
de sócio que lhe assegurem, de modo permannente, a maio
oria dos votoss
da assembléiia geral e o poder
nas deliberações
d
p
de eleeger a maioriia dos administradores daa
comppanhia; e
b) usse efetivamentte seu poder para
p
dirigir as
a atividades sociais e orieentar o funcio
onamento doss
órgãoos da compannhia.”
3.48
O Colegiado da CVM, porr sua vez, já tratou
t
do concceito de acionnista controlad
dor, com basee
na interpretaação do dispossto no art. 1166 da LSA, em diferentes oportunidades.
3.49
Destacamos a decisão abaaixo, datada de
d 16/10/20011, no âmbito do Processo CVM nº RJ-2000-4548, por considerrarmos a maais diretamentte aplicável ao
a caso conccreto, além de
d ter sido o
precedente citado
c
pelo Paarecer Eizirik,, conforme see verifica na seeção “2.1- Allegações do Banco
B
Sofisa”,,
acima.
CURSO CON
NTRA A DEC
CISÃO DA SO
OI – CARLOS
S ALBERTO DE ALMEID
DA BORGES
S
“REC
– PR
ROC. RJ2000//4548
Foi aprovado
a
peloo Colegiado o Voto apresen
ntado pelo Dirretor-Relator, a seguir transscrito:
(...)
Trataa-se de processso iniciado por
p reclamaçã
ão do Sr. Carllos Alberto de Almeida Borg
rges sobre suaa
efetivva participaçãão no grupo coontrolador da
a Tekno S.A. – Construções,, Indústria e Comércio
C
(fls.
01-044). Afirma o reclamante ser acionista minoritário
m
d Companhiaa e, por deterr 21,75% dass
da
açõess ordinárias, ter o direito de
d eleger, nesssa qualidade,, um membro do Conselho Fiscal, o quee
lhe foi
f negado em
m AGO de 04/08/00,
0
qua
ando os detenntores da maaioria dos votos presentess
entennderam que "oo referido acioonista faz partte do grupo coontrolador" (ffls. 06).
Na oportunidade
op
a Tekno encaaminhou à CV
VM, através dee seu DRI (flss. 09/14), con
nsulta sobre o
mesm
mo assunto, naa qual qualificca o reclaman
nte como partticipante do ggrupo que detéém o controlee
acionnário da Comppanhia, afirm
mando que (i) a "estrutura societária (da Tekno) há ma
ais de 30 anoss
está consolidada em
e dois grupoos acionários, um liderado pelo Sr. Joséé Lyra David de Madeira e
outroo pelo Sr. Caarlos Alberto de Almeida Borges.
B
Estess dois gruposs juntos detêm
m 96,23% doo
capittal social com
m direito a vooto e 84,62% do capital tootal" (fls. 09);; (ii) "ainda que não hajaa
acorddo de acionistas por escritto, esses dois grupos semprre estiveram ddevidamente representados
r
s
no Conselho
C
de Administração
A
o, cabendo ao grupo do Sr.
S José Lyraa Madeira 4 conselheiros,
dentrre os quais o Presidente,
P
e ao
a Sr. Carlos Alberto de Allmeida Borgess, 3 conselheiiros" (fls. 10);;
(iii) "com base naa estrutura soocietária existtente, e tendo em vista o ddisposto no arrt. 116 da Leii
6.4044/76, entende a Tekno quee os grupos dos
d Srs. Joséé Lyra Madeiira e Carlos A. A. Borgess
formaam um bloco de controle, em se consid
derando que têm
t
votado noos últimos 20 anos sempree
num mesmo sentiddo, e considerrando suas prresenças no Conselho
C
de A
Administração
o e Diretoria,
diretaamente ou poor meio de peessoas indicad
das, conseqüeentemente parrticipando efeetivamente daa
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admiinistração da empresa" (flss. 11); (iv) na hipótese do reclamante
r
elleger membro
o do Conselhoo
Fiscaal como minoritário ordinnarista, "os outros minorritários ordinnaristas podeem ter a suaa
partiicipação bloquueada no Connselho Fiscal, o que dará ensejo
e
a que reclamem da companhia a
preseença de acionistas controlaadores também
m no Conselhoo Fiscal, supoostamente a reepresentá-los""
(fls. 13).
1
(...).
É o Relatório.
R
Voto
Dos elementos conntidos nos autos depreendee-se que a adm
ministração dda companhia
a Tekno S.A. é
dividdida, há 20 anoos pelo menoss, por dois gru
upos, um reprresentado pelaa família Mad
deira e o outroo
pela família
f
Borgees. Parece quue desde muito
o tempo tambbém a família Madeira é majoritária
m
naa
admiinistração da companhia, o que é caracterizado pelaa detenção de maioria no Conselho dee
Admiinistração e na diretoriaa, inclusive com
c
a indicação do Preesidente do Conselho dee
Admiinistração e da
d Companhiaa desde 1976 (cf.
( IAN 2000)), Sr. José Lyrra David de Madeira.
M
A anáálise da compposição acionáária da Tekno
o (fls. 10) dá conta,
c
por suaa vez, de que o grupo do Sr.
Madeeira detém, diireta ou indirretamente, 53,,54% das açõões com direitto a voto, e o grupo do Sr.
Borgges detém 42,665% das açõess nas mesmas condições.
A Teekno, represenntada por seeu DRI, vem aos autos paara defender que o Sr. Carlos
C
Borgess
perteence ao grupo controlador da
d companhia
a, o qual seriaa composto peelos dois grupos citados. Jáá
o Sr.. Carlos enteende não perttencer ao gru
upo controladdor, que seriaa constituído apenas pelaa
famíllia Madeira. Não
N há acordoo de acionista
as formalizadoo.
A Lei
L
das S/A em vigor define acio
onista controolador em sseu art. 116, que diz::
"Art. 116. Entendde-se por acioonista controllador a pessooa, natural ouu jurídica, ou
u o grupo dee
pessooas vinculadass por acordo de
d voto, ou so
ob controle coomum, que:
a) é titular
t
de direeitos de sócio que lhe asseg
gurem, de moddo permanentte, a maioria dos votos nass
delibberações da assembléia
a
g
geral
e o po
oder de elegeer a maioriaa dos adminiistradores daa
comppanhia; e
b) ussa efetivamentte seu poder para
p
dirigir as
a atividades sociais e orieentar o funcio
onamento doss
órgãoos da compannhia."
É razzoável consideerar que a Faamília Borgess não integra o controle da companhia, dado
d
que nãoo
"é tittular de direittos de sócio que
q lhe assegu
urem, de moddo permanentee, a maioria dos
d votos nass
delibberações da assembléia
a
g
geral
e o po
oder de elegeer a maioriaa dos adminiistradores daa
comppanhia", nem tampouco "uusa efetivameente seu podeer para diriggir as atividad
des sociais e
orienntar o funcioonamento doss órgãos da companhia", não devenddo ser consid
derado comoo
deterrminante o fatto de a Famíllia Borges terr votado, por muitos anos, em acordo co
om a Famíliaa
Madeeira, já que taal voto seria inndiferente parra o resultado das deliberaçções.
Na verdade,
v
o fatoo de que um acionista votee permanenteemente em acoordo com outtro, formandoo
assim
m a vontade prevalecentee nas deliberrações da asssembleares, somente é relevante
r
em
m
comppanhias em que
q nenhum acionista
a
deteenha a maioria absoluta (50% + uma) das açõess
votanntes, ou em quue o acionistaa ou grupo dee acionistas deetentores da m
maioria das ações
a
votantess
não compareça
c
àss assembléias.. Mas, no casso, a maioria das ações peertence à Fam
mília Madeira,
que ao
a longo de viinte anos utilizzou seu poderr de controle claramente.
c
O fatto de a Famíília Borges reeiteradamentee eleger membbros do conseelho de admin
nistração nãoo
afetaa tal conclusãoo, pois também
m no conselho
o os membross por ela eleito
tos são minoriitários (são 3,
de um
m total de 7, cf. ata de AG
GO às fls. 43 e estatuto soccial), e as deliiberações são
o tomadas porr
maiooria simples dee votos, de moodo que não se verifica umaa transferênciia ou uma divisão do poderr
de coontrole por meio
m
de cláussulas estatutá
árias, ou de acordo
a
de accionistas, quee estabeleçam
m
quoruum qualificaddo no conselhoo de administrração. (grifos nossos)
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(...)
Voto,, portanto, noo sentido de que assiste razão
r
ao reclamante Carllos Borges exxclusivamentee
quannto a seu direito de eleger, como
c
minoritá
ário ordinarissta, um membro e respectivvo suplente noo
conseelho fiscal, em
m razão de suaa atual particiipação acionáária na compaanhia Tekno S.A.,
S
(...).
Rio de
d Janeiro, 099 de outubro de
d 2001
Marccelo Fernandeez Trindade
Direttor Relator"
De volta ao caso
3.50
c
concretoo, e com base nos dispositiivo legal e noormativo supraamencionado,,
ofisa tem umaa
bem na mannifestação do Colegiado daa CVM destaccada acima, cooncluímos quue o Banco So
única controoladora, a Sra.. Hilda Diruhyy Burmaian, tiitular de 83,300% de ações oordinárias.
3.51
Os demais accionistas nuncca tiveram, desde o IPO do Banco Sofisaa, quantidade de ações com
m
n
caso) que os fizessse caracterizzarem-se com
mo acionistass
direito de voto (ações ordinárias, neste
controladorees.
Da mesma forma,
3.52
fo
não forram signatáriios de acordos de acionistaas, juntamentte com a Sra..
Hilda Diruhhy Burmaian, para
p que pudeessem ser conssiderados conttroladores do Banco Sofisa.
Nesse sentidoo, concordamoos com o segu
uinte entendim
mento exposaddo no Parecer Eizirik:

3.53

“No caso presentte, não há dúúvida de que a Sra. Hilda é a controlaadora do Banco Sofisa, naa
mediida em que elaa é titular de mais
m de 80% (oitenta
(
por ceento) do capittal votante da Companhia e
regullarmente com
mparece às Asssembleias Gerais
G
para elleger a maiorria dos admiinistradores e
impoor a sua vontadde nas demaiss deliberaçõess.
(...)
Assim
m, a titularidaade de mais da
d metade do capital votante pela Sra. H
Hilda e o fato dela se fazerr
repreesentar e vottar nas assem
mbleias geraiis do Banco Sofisa são eelementos sufficientes paraa
caraccterizá-la com
mo controladoora única da Companhia.”
C

MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 26/2014:
3.16
Não Obstantee, devemos reessaltar, aindaa, que no presente caso, no momento de realização dee
P
Offer (IIPO), em 20007, a Companh
hia tratou tantto a Sra. Hildda Diruhy Burrmaian quantoo
sua Initial Public
os seus filhoos como seus acionistas coontroladores, o que em nosso entendimeento seria um comprovaçãoo
concreta da relação de vinnculo entre essas pessoas.
3.17
Nas passagenns abaixo, reetiradas do Prrospecto Defiinitivo do refferido IPO daa Companhiaa
(Páginas 161 a 168 destee Processo), notamos
n
tal co
omprovação da
d relação de vínculo entree a Sra. Hildaa
Diruhy Burm
maian e seus filhos
f
no exerccício do contrrole do Banco Sofisa S.A.:
“Hisstórico
(...)
Somoos controladoos pela Famíllia Burmaian, que detém 99,9%
9
de nosso capital so
ocial. Após a
concllusão da Ofeerta, espera-see que a Famíília Burmaiann detenha aprroximadamentte 100,0% dee
nossoo capital votannte e 75,0% de
d nosso capittal total, sem considerar
c
o eexercício da Opção
O
de Lotee
Supleementar.”
“DEF
FINIÇÕES E TERMOS TÉ
ÉCNICOS
(...)
Famíília Burmaiann: Os Srs. Aleexandre Burm
maian, Ricardo Burmaian, Cláudia Regiina Burmaiann
Loebb, Valéria Burm
maian Kissajiikian e Hilda Diruhy
D
Burmaaian,consideraados em conju
unto.”
[...]
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3.18
Ou seja, além
m de nosso enttendimento dee que no preseente caso haveeria a presunçção relativa dee
atuação em conjunto com
m o acionista controlador, nota-se aindaa que a própriia Companhiaa divulgou aoo
nto a Sra. Hilda Diruhy B
Burmaian quan
nto seu filhoss
mercado, quuanto da realiização de seuu IPO, que tan
formariam o grupo de conntrole do Bancco Sofisa S.A.

2.5 Adem
mais, cabe destacar
d
noosso entenddimento de que amboos os temaas foram deevidamentee
esclarecidoos na ata daa decisão do
d Colegiaddo da CVM
M que negouu provimentto ao referido recurso,,
como se veerifica na seeguinte redaação, com os
o grifos nosssos:
Trata-se de recurso apresentado
a
por Hilda Diruhy Buurmaian (“Reecurso” e “Recorrente”,
“
,
respectivam
mente), acionista controladdora do Bancco Sofisa S.A
A. (“Compannhia”), contraa decisão daa
Superintenddência de Registros de Valoores Mobiliáriios – SRE, quue considerouu necessária a realização dee
OPA por auumento de partticipação da Companhia
C
co
om fundamentto no § 6º do aart. 4º da Lei nº
n 6.404/19766
(“LSA”) e no
n art. 26 da Innstrução CVM
M 361/2002 (“Instrução CVM 361”).
O processo foi instauraddo pela SRE
E em decorrên
ncia de consuulta feita à C
CVM por Po
olo Fundo dee
Investimentoo em Ações, na qualiddade de acionista minorritário da C
Companhia (““Consulta” e
“Reclamantee”, respectivaamente). O Reclamante
R
aleega que os accionistas Alexxandre Burmaian, Ricardoo
Burmaian, Cláudia
C
Regiina Burmaiann Loeb e Vaaléria Burmaiaan Kissajikiaan vinham au
umentando ass
respectivas participações
p
nas ações preferenciais de emissão da Coompanhia dessde novembro de 2008.
O Reclamannte argumentta que, uma vez que tais acionistas são filhos da Recorrente, deveriam serr
consideradoos como integgrantes do grrupo de conttrole da Com
mpanhia ou, nno mínimo, como
c
pessoass
vinculadas ao
a acionista controlador
c
paara os fins do
o caput do artt. 26 da Instruução CVM 36
61. Assim, ass
mencionadaas aquisições teriam
t
ultrapassado o limitee de 1/3 das açções em circullação da Com
mpanhia, o quee
daria ensejo à realização de
d OPA por auumento de participação.
Em análise à Consulta, a SRE, por meio
m
do MEM
MO/CVM/SR
RE/GER-1/Nº 017/2014, dee 18.03.2014,,
entendeu quue os filhos da
d Recorrentee deveriam seer consideraddos pessoas qque atuam rep
presentando o
mesmo interresse do acionnista controladdor, atendendo
o à definição de pessoa vinnculada constaante do incisoo
VI do art. 3ºº da Instrução CVM 361.
A SRE funndamentou o seu entendim
mento em do
ois precedenttes (Caso Baaumer S.A., apreciado
a
em
m
06.03.2001 - Proc. RJ99//5850 - e Casso Trilux Partticipações S.A
A., apreciado em 27.03.200
01) em que o
Colegiado deliberou,
d
por maioria, haaver presunçãão relativa dee que pertencem ao mesm
mo grupo dee
interesses do
d acionista controlador oss seus parentees na linha asscendente e ddescendente, bem
b
como oss
colaterais dee segundo grauu (irmãos).
Portanto, a SRE encamiinhou ofício à Companhia, solicitandoo a notificaçãão da Recorrrente sobre a
necessidade de que esta reealizasse umaa OPA por aum
mento de partiicipação da Companhia, no
os termos do §
6º do art. 4º da LSA e do art. 26 da Insttrução CVM 361.
3
Em seu Reecurso, a Reecorrente arguumenta que, com exceçãão de Alexanndre Burmaiaan, as açõess
preferenciais detidas peloos demais filhhos deveriam
m ser considerradas como açções em circu
ulação e suass
aquisições não
n poderiam ser contabilizzadas para o attingimento doo limite de 1/33 aplicável ao controlador e
pessoas a elee vinculadas, tendo em vistta que:
a. Os dem
mais filhos (i) não exercem nenhuma fun
nção na Comppanhia; (ii) nãoo são signatárrios de acordoo
de acionistaas; (iii) nuncca tiveram açções com dirreito a voto em quantidadde suficiente que pudessee
caracterizá-llos como acioonistas controoladores da Co
ompanhia; e (iv)
( tampoucoo participaram
m de qualquerr
assembleia de
d acionistas realizada
r
desdde o IPO da Companhia;
b. Os preecedentes do Colegiado mencionados pela SRE teriaam sido superrados por preecedente maiss
recente (Caso Companhiia Amazônicaa Têxtil de Aniagem
A
– CA
ATA, apreciaddo em 07.05.2002 – Proc..
SP2000/03889);
c. Em ressposta a duass consultas feeitas pela Com
mpanhia, a BM&FBovespaa S.A - Bolsaa de Valores,,
Mercadoriass e Futuros (“BM&FBove
(
espa”) entendeu que as açções de titulaaridade dos demais irmãoss
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deveriam seer consideraddas no cômpuuto do perceentual mínimoo de ações eem circulação
o exigido noo
Regulamentto de Práticas Diferenciadass de Governan
nça Corporativva Nível 1; e
d. A fórm
mula adotada pela SRE parra calcular a quantidade
q
dee ações em circulação que poderiam serr
adquiridas pelo
p
acionista controlador sem
s
a imposiçção da realizaação de uma O
OPA não deveeria computarr
as ações recompradas pela própria Com
mpanhia, nem aquelas detiddas por seus addministradoress.
R
aleega que a SRE
E não teria co
onsiderado a possibilidade
p
dde alienação das
d ações quee
Por fim, a Recorrente
supostamentte teriam exceedido o limitee legal de aqu
uisições, nos termos
t
do capput do art. 28
8 da Instruçãoo
CVM 361.
Com base nessas alegações, a Recorrennte requer a reeforma da deccisão recorridaa, em síntese, para que sejaa
reconhecidaa a inexistênccia de obrigaação de realiizar OPA, ouu ainda, alteernativamente, que haja a
possibilidadde de alienaçãoo das ações quue supostamen
nte teriam exccedido o limitee legal de aquisições.
A SRE, porr meio do ME
EMO/CVM/SR
RE/GER-1/Nºº 026/2014, de
d 30.04.2014, manteve a sua
s decisão, e
destacou quue não havia óbices
ó
para a realização
r
do procedimentoo alternativo dde que trata o caput do art..
28 da Instrução CVM 3611, desde que devidamente
d
solicitado pelaa Recorrente.
O Colegiaddo da CVM destacou quee, apesar de o prospecto por ocasião da abertura de
d capital daa
Companhia indicar que toodos os filhos da Recorrente faziam partee do grupo de controle, tal informação
i
jáá
foi divulgadda de forma diferente
d
logoo no primeiro IAN apresenntado pela Coompanhia, em
m 2007. Nestee
formulário, assim como no
n do ano seguuinte, e nos Fo
ormulários de Referência divulgados dessde 2010 até o
presente moomento, com exceção de Alexandre
A
Bu
urmaian, os deemais filhos dda Recorrentee se declaram
m
como não coompondo o grrupo de controole.
Não obstantte, o Colegiado ressaltou quue, assim com
mo nos precedeentes mencionnados pela SRE
E envolvendoo
a então vigeente Instruçãoo CVM 229/1995, também no caso da Innstrução CVM
M 361, deve ser
s aplicada a
presunção reelativa de quee parentes na linha ascenden
nte e descendeente, bem com
mo os colateraais de segundoo
grau do aciionista controolador são peessoas vinculadas, conform
me definição do art. 3º, inciso
i
VI, daa
Instrução CVM
C
361. Jusstamente por se tratar de presunção reelativa é que são admitidaas provas em
m
contrário. No
N caso concreeto, o Colegiaado entendeu que não foraam apresentaddas evidênciass suficientes a
afastar a refferida presunçção relativa em
m relação aos irmãos Ricarddo Burmaian,, Cláudia Regina Burmaiann
Loeb e Valééria Burmaian Kissajikian.
Além disso,, o Colegiado destacou quee, o precedentte mencionadoo pela Recorrrente trata de caso diverso,,
em que se avalia se a presunção
p
de atuação no mesmo
m
interesse do acioniista controlad
dor alcançariaa
também sobbrinhos e cunhhada do Presiddente do Conseelho de Administração da ccompanhia em
m questão.
Ademais, o Colegiado resssaltou que as manifestaçõees da BM&FB
Bovespa tinham
m por escopo o conceito dee
pessoa vincuulada para oss fins do cálcuulo do free flloat mínimo de
d que trata o Regulamentto de Práticass
Diferenciadaas de Governnança Corporaativa Nível 1. O entendimeento da BM&F
FBovespa sob
bre o assunto,,
embora posssa ser levado em consideraação pelas áreeas técnicas e Colegiado, nnaturalmente, não
n vinculam
m
as decisões da
d CVM a resspeito da interrpretação das normas
n
de em
missão da autarrquia.
Portanto, o Colegiado, por unanim
midade, delibeerou pelo nãão provimentto do recursso interposto,,
acompanhanndo o entendiimento da SR
RE no que dizz respeito à (ii) caracterizaçção dos acion
nistas Ricardoo
Burmaian, Cláudia
C
Reginna Burmaian Loeb e Valérria Burmaian Kissajikian ccomo pessoas vinculadas à
Recorrente; (ii) inclusão das ações reecompradas peela própria Companhia
C
e aaquelas detidas pelos seuss
administradoores no cálcuulo do limite das
d ações em
m circulação que
q podem serr adquiridas pelo
p
acionistaa
controlador sem a neceessidade de que
q
seja disp
parada OPA por aumentoo de particip
pação; e (iii))
necessidade de que a Recorrente lance a OPA por au
umento de parrticipação da C
Companhia.

2.6 Dessa forma, enteendemos nãoo haver fatoo novo traziido pela Reecorrente quue motive o sucesso doo
pleito de reconsideraç
r
ção ora subbmetido, raazão pela qual
q
propom
mos a manuutenção da decisão doo
Colegiado da CVM daatada de 20//05/2014 paara o presen
nte caso.
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2.7 Quantoo ao pleito de “[...] escclarecimentto acerca daas ações objjeto da oferrta, para qu
ue não restee
dúvida de que devem
m ser excluíddas todas as ações alieenadas apóss 26/12/20008 [....]”, caabe destacarr
que esse teema consta da decisão do Colegiaado da CVM
M, também datada de 220/05/2014,, no âmbitoo
do Processso de recurso nº RJ-20114-4397, noos seguintes termos:
Trata-se dee recurso apresentado por Polo
P
Fundo dee Investimento de Ações (““Recorrente”))
no âmbito da
d decisão daa Superintendêência de Regiistro de Valorres Mobiliário
os – SRE, quee
considerou necessária a realização dee OPA por auumento de parrticipação do Banco Sofisaa
S.A. (“Com
mpanhia”), noss termos do § 6º do art. 4º da
d Lei nº 6.4044/76 (“LSA”) e o art. 26 daa
Instrução CVM
C
361/02 (“Instrução CV
VM 361”).
Tendo em vista
v
o momennto de ocorrên
ncia do fato gerador
g
da OP
PA da Compan
nhia, há cercaa
de seis anoss, a SRE deterrminou que oss destinatárioss da oferta meencionada fosssem definidoss
conforme decisão
d
do Coolegiado da CV
VM, no âmbito da OPA poor alienação de
d controle daa
Francisco Stédile
S
S.A. (Proc. RJ200
02/7383, apreeciado em 288.01.2003), no
os termos doo
MEMO/CV
VM/SRE/GER
R-1/Nº 017/2014, de 18.03.22014.
Desse moddo, no entendiimento da SR
RE, as ações objeto
o
da pressente oferta seeriam aquelass
consideradaas como em circulação na ocasião doo fato gerador da OPA daa Companhiaa
(26.12.20088) e que, na data de realiização da OP
PA, tenham ppermanecido sob
s a mesmaa
titularidadee desde o fato gerador.
Em 22.04.22014, o Recorrrente interpôss recurso, soliicitando que a SRE reconsiiderasse a suaa
decisão, poor entender quue a OPA porr aumento de participação da Companhiia deveria serr
destinada a todos os tituulares de açõees preferenciaiis de emissãoo da Companh
hia na data daa
oferta. O Recorrente
R
arggumenta, prin
ncipalmente, que
q a restriçãoo de liquidez das ações dee
emissão daa Companhia afetaria todo
os os seus attuais acionisttas, independeentemente doo
momento em
m que tivesseem adquirido suas
s
ações.
A SRE manteve
m
o seeu entendimeento, nos terrmos do ME
EMO/CVM/SR
RE/GER-1/Nºº
032/2014, de
d 08.05.20144, ressaltando que o que see pretende tuttelar, no preseente caso, sãoo
aqueles aciionistas que detinham
d
açõ
ões preferenciiais da Comppanhia antes do
d evento dee
restrição dee liquidez e que
q ainda as detêm,
d
dando a eles um evvento de liquiidez para quee
possam se desfazer
d
das suas ações em uma OPA.
O Colegiado da CVM
M, por unanim
midade, decidiu pelo nãoo provimento
o do recursoo
interposto,
entendimentoo
acompanhhando
o
da
SR
RE,
nos
termos
doo
MEMO/CV
VM/SRE/GER
R-1/Nº 032/2014.

2.8 Não obbstante, da mesma
m
form
ma que a Reecorrente, Polo
P
Fundo de Investim
mento em Açções entrouu
com pediddo de reconssideração quanto
q
à deccisão do Co
olegiado daa CVM trataada no Proccesso CVM
M
RJ-2014-4397, mencionada acim
ma, o qual taambém será submetido ao Colegiado da CVM
M na mesmaa
a
por interméddio do MEM
MO/SRE/GE
ER-1/Nº 61//2014.
data que o pleito ora analisado,
2.9 Assim,, o “esclareecimento accerca das açções objeto da oferta, para
p
que nãão reste dúv
vida de quee
devem serr excluídas todas as ações aliennadas após 26/12/20008”, conform
me diz a Recorrente,
R
,
dependerá da decisão do Colegiaado referentee ao pleito de
d reconsideração form
mulado por Polo
P
Fundoo
de Investim
mento em Ações.
A

III.

CON
NCLUSÃO

3.1 Por toddo o acima exposto, prropomos o encaminham
mento do presente
p
peddido de reco
onsideraçãoo
de Decisãoo do Colegiaado da CVM
M a SGE, solicitando que
q o mesm
mo seja subm
metido à aprreciação doo
25 de 26

Colegiado da CVM, nos termoss do inciso IX da Deliiberação CV
VM 463, teendo esta SRE/GER-1
S
como relattora, reafirm
mando nosso entendim
mento sobree a necessiidade de reealização dee OPA porr
aumento de
d participaçção do Banco Sofisa S.A.,
S
conforrme preceituuam o § 6º do art. 4º da
d LSA e o
art. 26 da Instrução CVM
C
361, a qual deverrá ter por objeto
o
as ações preferenciais de su
ua emissão,,
excluídas as
a ações de mesma espécie que forram alienad
das após 26//12/2008.
Attenciosamen
nte,
Original assinado porr

Origginal assinaddo por

GUSTAVO LUCHESE UNFER
N
Analissta GER-1

RICAR
RDO MAIA DA
A SILVA
Gerennte de Regisstros -1

Ao SGE, de acordo com a man
nifestação daa GER-1.

(
(original
assinnado por)

Origginal assinad
do por

REGINALDO
O PEREIRA DE
D OLIVEIRA
A
Superinteendente de Registro
R
dee Valores Mobiliários
M
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