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Banco Sofisa S.A.— Processo
P
CV
VM nº RJ-2014-4397

S
Senhor
Supeerintendente,
Trata-se de expedientee protocoladdo na CVM
T
M em 22/07
7/2014, porr meio do qual POLO Fundo de
d
I
Investiment
to em Açõees (“Recorreente”) soliccita a recon
nsideração da
d decisão do Colegiaado da CVM
M
q
que,
em reuunião datadaa de 20/05/22014, negouu provimen
nto ao recurrso interpostto pelo messmo contra a
d
decisão
da SRE,
S
quanto à determiinação de que
q os destin
natários da OPA por aaumento de participaçãão
d Banco Sofisa
do
S
S.A. (“Companhhia”), aindaa a ser realiizada, fosseem definidoos conformee decisão do
d
C
Colegiado
d CVM datada de 21//01/2003, noo âmbito daa OPA por alienação
da
a
dde controle de
d Franciscco
S
Stédile
S.A.. (Processo CVM nº RJJ-2002-73833).
Todo o histtórico do prresente Proccesso enconntra-se desccrito no ME
T
EMO/SRE/G
GER-1/Nº 32/2014
3
(flss.
8 a 112), por
87
p meio do qual submeetemos o reccurso ao Co
olegiado da CVM à épooca.
Assim, descreveremoss abaixo, de
A
d forma sucinta, apeenas as aleegações connstantes do
o expedientte
m
mencionado
o acima, no âmbito do atual
a
pedidoo de reconsiideração.
I
I.

ALEG
GAÇÕES DO RECORREN
NTE

11.1 O Recorrrente fundaamenta o prresente Pediido de Reco
onsideração na forma trranscrita abaaixo, com os
o
g
grifos
originnais:
[...]
III.

M
Mérito:
Erroo na Decisão - Premissa Ba
asilar Equivoocada

22. Conformee os itens 3.199 a 3.21 do Memo
M
SRE, a CVM
C
assumiuu, como prem
missa para a fo
ormação de suua
decisão, que os
o acionistas que
q adquiriram
m ações da Co
ompanhia deppois de 26 de dezembro de 2008 – data da
d
ultrapassagem
m do limite míínimo de açõees em circulaçção - o fizeram
m cientes do cenário de notó
ória redução de
d
liquidez dos papéis
p
da Com
mpanhia.
23. Esta prem
missa, no entaanto, é equivoocada, e sua adoção comppromete, neceessariamente, as conclusõees
adotadas pelaa SRE e acataddas pelo Coleggiado.
24. A demonsstração do equuívoco da prem
missa é simplles. Aliás, nãoo poderia ser m
mais objetiva,, na medida em
m
que, como a própria CVM
M reconheceu, a aquisição de
d ações peloo grupo controolador não erra corretamentte
informada aoo mercado (seja no âmbitto do Formullário de Inforrmações Anuuais, seja no Formulário de
d
Referência). Ou
O seja, aos olhos
o
do mercaado e da CVM
M, a Companhhia estaria deviidamente enqu
uadrada no quue
toca à liquideez das ações de
d sua emissãoo. Era isso o que
q constava das
d informaçõões disponíveiis ao público, e
foi nisso que se fiaram aquueles que adquuiriram tais açõ
ões.
25. Portanto, quem adquiriiu ações apóss 26 de dezem
mbro de 20088 não sabia qque estava operando em um
m
cenário de liqquidez restrita e ignorou um
m dado essenciial na formaçãão do preço daas ações nego
ociadas. Dito de
d
outra forma, o desconto noo valor das açõões foi conseq
quência de um
ma situação de restrição de liiquidez que erra
conhecida apeenas pelo gruppo controlador.
26. Com efeitto, a participaação detida por parte do bloco
b
controlaador estava seendo computaada como “freee
f
float”.
Ao agiir de tal form
ma, o grupo controlador e a Companhia sonegaram,
s
aoo mercado e à própria CVM
M,
um dado crítiico, qual seja,, que as açõess de emissão da
d Companhiaa se encontravvam com liqu
uidez restrita (e
(
assim permannecem) em funnção de aquisiições realizadaas pelos acionnistas controlaadores.
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27. Por consequência, não se pode afirm
mar que “notad
damente há um
ma diferença entre efeitos dessa
d
restriçãão
p
para
os acionnistas que dettêm ações de emissão da Companhia
C
deesde antes da ocorrência da
d aquisição de
d
mais de 1/3 de ações em
m circulação por parte do
d controladoor e pessoas vinculadas e aqueles quue
adquiriram açções após tal fato”,
f
como consta
c
do Mem
mo SRE.
28. Ora, se o mercado foi levado a erroo com relação ao patamarr de liquidez das ações da Companhia, é
equivocado o entendimentto refletido noo Memo SRE
E no sentido de que aqueles que adquirriram ações da
d
Companhia após
a
26 de deezembro de 20008 estavam conscientes das
d condições de liquidez dos
d papéis. De
D
fato, o que há
h de notório é o descumpprimento das obrigações de disclosure pela Compan
nhia e por seuus
controladoress.
29. Como o equívoco
e
destaa premissa poode ser verificcado de formaa totalmente oobjetiva, esperra o Recorrentte
que a CVM reconsidere
r
suuas premissas e, à luz de prremissas adequuadas, reveja seu entendim
mento quanto ao
a
objeto do Reccurso.
IV. Mérito (22): Ausência de Relação en
ntre Preceden
nte e a Matérria do Recursso. Omissão.
30. A analogiia proposta peela SRE em reelação ao Caso Fras-Le derriva da mesmaa premissa eq
quivocada, um
ma
vez que esse é o ponto noddal que suposstamente perm
mitiria a difereenciação no trratamento aos acionistas nãão
controladoress.
31. E aqui se evidencia maais um aspectoo da Decisão que justifica sua
s reconsiderração. Como ficou claro naas
manifestaçõess do Recorrennte, especialmente no Recurrso, o Caso Frras-Le tratava de hipótese de
d todo distinta.
Enquanto nesste caso a OPA
A é exigida por
p aumento de
d participaçãoo, em Fras-Lee a hipótese erra de alienaçãão
de controle.
32. Portanto, se em Fras-Lee o bem jurídico tutelado erra o direito ao compartilham
mento do prêm
mio de controle,
no presente caaso cuida-se da
d preservaçãoo de níveis míínimos de liquuidez.
33. Sendo asssim, as razões que em Fras-Le justificaram
m a demarcaçção da base accionária elegív
vel para recebeer
a OPA por aliienação de parrticipação nãoo se aplicam no
n caso ora sobb discussão.
34. Apesar dee essa questãão ter sido suscitada
s
no Recurso, o Memo
M
SRE nnão apresentaa, em nenhum
m
momento, qualquer comenntário que perm
mita deduzir as
a razões pelaas quais a CVM
M entende qu
ue as marcantees
diferenças enntre um caso e outro não representam
r
im
mpeditivo para que se useem os parâmeetros de um na
n
decisão de ouutro.
35. Embora a pergunta tenhha sido feita diretamente
d
no
o Recurso, o Memo
M
SRE é aabsolutamentee omisso em taal
aspecto.
V. Mérito (3)): Contradiçãão na Fundam
mentação da Decisão.
36. No entendder do Recorrrente, a conseequência maiss grave da Deecisão é o trattamento difereenciado dado a
titulares de um
m mesmo direeito.
37. Ao procurrar justificar seu entendim
mento em senttido contrárioo, a SRE afirm
ma, no item 3.25
3
do Mem
mo
SRE:
“No noosso entendim
mento, não se está fazendo distinção enttre ações afetaadas, bem com
mo não se esttá
tratanddo de formaa diferenciadda titulares de ações em
m circulação da Compan
nhia, pois, se
s
hipoteticamente, toddos os acionisstas titulares de
d ações em circulação anttes da ultrapasssagem dos 1//3
e aquiisições remannescessem coom sua posiçã
ão acionária até a data dde realização
o da OPA poor
aumennto de particippação, tal OPA
PA teria como destinatários todos os acioonistas titulares de ações em
m
circulaação”. (grifouu-se)
38. Logo a segguir, no item 3.26, a SRE se posiciona em
m outro sentiddo:
“Dessaa forma, não se está distinnguindo açõees de uma meesma espécie, e sim os desstinatários quue
foram afetados peloo aumento dee participação
o acionária poor parte dos controladoress ou acionistaas
vinculaados da Comppanhia no moomento em qu
ue se verificouu tal condiçãoo, de forma an
náloga ao casso
de Fraas-Le, em quee não foram diistinguidas ass ações ordináárias, mas sim
m os destinatá
ários que foram
m
afetaddos em tempo pretérito
p
pela alienação de controle daquuela companhhia”. (grifou-sse)
39. A clara coontradição entre o que se afirma
a
em um
m parágrafo e no imediatam
mente seguintee – enquanto o
primeiro diz que não houuve tratamentoo diferenciado
o entre acionnistas, o segunndo reconhecce ter havido –
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chama a atennção do leitor e também deeve ensejar uma revisão do entendimennto da CVM no
n que toca ao
a
mérito do Reccurso.
VI. Mérito (44): Omissão Crucial.
C
40. No item 3.20
3
do Memo SRE, afirm
ma-se que som
mente seria poossível tutelar,, no presente caso, “aquelees
acionistas quue detinham ações preferennciais da Com
mpanhia antes do evento dee restrição de liquidez e quue
ainda as detêêm, dando a eles
e um eventto de liquidez para que posssam se desfaazer das suas ações em um
ma
OPA, se assim
m desejarem.””
41. Tal afirmaação dá margeem a duas dúvvidas. Em prim
meiro lugar, issso significa qque a decisão pela
p fixação da
d
base acionáriia apenas até o dia 26 de dezembro dee 2008 se deuu por ser, suppostamente, a única medidda
possível?
42. Em segunndo lugar, porr que não seriia possível tu
utelar os titulaares de ações em circulação
o até uma datta
posterior? Poor exemplo, a data da reallização da OP
PA, a data doo protocolo dda reclamação
o, ou a data da
d
publicação daa Decisão?
43. Trata-se de
d aspecto cruucial do arrazzoado que fu
undamenta a Decisão
D
e quue, infelizmen
nte, a SRE nãão
cuidou de esclarecer. Essaa omissão preecisa ser sanaada de forma a se permitiir a devida co
ompreensão do
d
entendimentoo da CVM.
VII. Conclusão e Pedido..
44. Que a deccisão recorridda reflete tratamento difereenciado, e nãão justificado, entre titularees de ações da
d
Companhia, isso
i
é claro. Tampouco
T
é duvidoso quee a consequênncia desse trattamento diferrenciado será o
enorme prejuuízo dos acionnistas que, de boa
b fé, e conffiando nas infformações dispponíveis nos meios
m
públicoos
disciplinados pela CVM, adquiriram
a
e mantiveram
m
açções de emissãão da Compannhia, acreditan
ndo que esta se
s
encontrava deevidamente ennquadrada.
45. Com efeitto, a manutenção da Decisãão pode ter ainda mais umaa implicação iindesejada. Issto porque, se a
totalidade doss acionistas inntegrantes do público alvo determinado na Decisão aaderir à OPA, o free float da
d
Companhia see tornará aindda menor; se não
n for irrisóriio, será muito pequeno, já qque o principaal acionista nãão
controlador da
d Companhia é o Recorrentte.
46. Assim, resstaria inócuo um
u dos objetiivo da lei sociietária, que é a proteção conntra o chamad
do “fechamentto
branco de cap
apital”, ficanddo os acionistaas remanescen
ntes a mercê dos
d acionistass controladorees, em situaçãão
negocial extrremamente deesfavorável, praticamente
p
hipossuficient
h
tes, devendo aguardar quee os acionistaas
controladoress ou decidam pelo
p fechamennto do capital da Companhiia ou adquiram
m mais papeiss.
47. Diante de todo o expostto, o Recorrennte requer:
(i) Que o presente Pedido de Reconsiderração seja sub
bmetido ao Coolegiado;
(ii) Que sejam
m reconheciddos os erros, contradições e omissões apontados naa Decisão, dee forma que o
Colegiado poossa reavaliar o caso sob a perspectiva
p
ad
dequada, e aprrecie o caso à luz do descumprimento doos
deveres de diisclosure pelaa Companhia e pelos seus controladoress, que induzirram a erro oss acionistas e a
própria CVM
M; e
(iii)
Q ao final, após analisar e corrigir os erros, contraddições e omisssões apontado
Que,
os, o Colegiaddo
da CVM escllareça que oss destinatárioss da OPA porr aumento dee participação da Companh
hia deverão seer
definidos com
m base na ICV
VM 361, de foorma que a referida OPA seeja destinada a todos os titu
ulares de açõees
preferenciais de emissão daa Companhia na data da OP
PA.

I
II.

NOSSAS CONSID
DERAÇÕES

22.1 Preliminnarmente, notamos
n
havver previsãoo normativaa para que o recorrentte alegue errro, omissãoo,
o
obscuridade
e ou inexaatidões matteriais em Decisões do
d Colegiaado, nos teermos do item IX da
d
D
Deliberação
o CVM nº 463/03, confforme transccrito abaixo
o:
IX - A reqquerimento de membro do Colegiaado, do Supperintendentee que houveer
proferido a decisão recorrida, ou do próprio recorrente, o Colegiado
o apreciará a
alegação dee existência de erro, om
missão, obsccuridade ou inexatidões materiais na
n
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decisão, coontradição enntre a decissão e os seeus fundameentos, ou dú
úvida na suua
conclusão, corrigindo-o
c
os se for o caaso, sendo o requerimento
r
o encaminhaado ao Diretoor
que tiver redigido o votto vencedor no
n exame doo recurso, no mesmo prazzo previsto no
n
item I, e porr ele submetiido ao Coleg
giado para deeliberação.

22.2 Quanto ao conteúddo do pleitoo atual, confforme constta do expeddiente protoocolado em 22/07/20144,
r
resumido
naa seção “I. Alegaçõess do Recorrrente” destee Memoranndo, verificaamos que o Recorrentte
a
alega
que a decisão doo Colegiadoo da CVM de negar provimento ao seu recuurso interpo
osto contra a
c
conclusão
d SRE quaanto à determinação doos destinatáários da OPA
da
A por aumeento de parrticipação do
d
B
Banco
Sofissa S.A. devee ser reconssiderada porr ter-se fund
damentado em
e erros e oomissões, qu
uais sejam:
2.2.1 Erro
E na Deccisão - Prem
missa Basilaar Equivocaada – Segunndo o Recorrrente, a CV
VM assumiuu,
como premissa para
p
a form
mação de suua decisão,, que os accionistas quue adquiriraam ações da
d
Comppanhia depoois de 26 dee dezembroo de 2008 – data da ulltrapassagem
m do limitee mínimo de
d
ações em circulaçção – o fizeeram cientess do cenário
o de notóriaa redução dee liquidez dos
d papéis da
d
Comppanhia.
2.2.2 Ausência
A
d Relação entre
de
e
Preceddente e a Matéria
M
do Recurso
R
–S
Segundo o Recorrente,
R
a
analoggia propostaa pela SRE em relaçãoo ao Caso Fras-Le
F
derivva da mesm
ma premissaa equivocadda
acimaa, uma vez que esse é o ponto nodal que supostameente permitiiria a diferrenciação no
n
tratam
mento aos accionistas nãoo controladores.
2.2.3 Contradiçãoo na Fundaamentação da
d Decisão. Segundo o Recorrentte, a conseq
quência maiis
grave da Decisãoo é o tratameento diferennciado dado
o a titulares de um mesm
mo direito.
2.2.4 Omissão
O
Crrucial. Seggundo o Reccorrente, há omissão quuanto à fixaação da basee acionária a
ser tuutelada na realização
r
d OPA poor aumento de particippação, pois a SRE afiirmou que a
da
medidda possívell seria tuutelar aqueeles acionisstas que detinham ações da Companhiia
anterioormente à 26/12/2008
2
e que aindaa as detêm.
22.3 Quanto ao tema mencionado
m
no primeirro ponto (item 2.2.1 accima), em qque o Reco
orrente alegga
“
“Erro
na deecisão – preemissa basillar equivocada”, ao deefender quee a SRE asssumiu que os
o acionistaas
q adquirirram ações da
que
d Companhhia após a data
d de cortee de 26/12/22008 – mom
mento em que
q ocorreu a
u
ultrapassage
em do limite de 1/3 de aquisição de
d ações em
m circulaçãoo por parte dde acionistaas vinculadoos
à controladoora – tinham
m ciência dee tal reduçãoo, entendem
mos o que seegue.
22.4 De fatoo, o que a SRE arggumentou quanto
q
a esse
e
ponto, nos parággrafos 3.19
9 a 3.21 do
d
M
MEMO/SRE
E/GER-1/N
Nº 32/2014, abaixo deescritos, é que os tituulares de açções em ciirculação da
d
C
Companhia
não seriam
m afetados igualitariam
i
mente pela restrição
r
de liquidez caausada pelaas aquisiçõees
d ações daa Companhiia por pessooas vinculaadas, fato qu
de
ue dependia da data eem que adq
quiriram suaas
a
ações:
3.19 Em que pese as alegaações da Recoorrente de quee “A restriçãoo de liquidez dos papéis da
a Companhia é
algo que afetaa a todos os atuais
a
acionisstas, independ
dentemente doo momento em
m que tenham adquirido suaas
ações”, notaddamente há um
ma diferença entre
e
os efeito
os dessa restriçção para os accionistas que detêm
d
ações de
d
emissão da Companhia
C
desde antes da ocorrência daa aquisição dee mais de 1/3 de ações em circulação poor
parte do contrrolador e pesssoas vinculadaas e aqueles qu
ue adquiriram
m ações após taal fato, quand
do a negociaçãão
das ações preferenciais da Companhia
C
jáá se encontrav
va com liquideez restrita.
3.20 O que acreditamos
a
q seja possíível tutelar, no
que
n presente caaso, são aqueles acionistass que detinham
m
ações prefereenciais da Com
mpanhia antess do evento de
d restrição dee liquidez e qque ainda as detêm,
d
dando a
eles um eventto de liquidez para que posssam se desfazer das suas açções em uma O
OPA, se assim
m desejarem.
3.21 Quantoo aos demais acionistas, não concorrdamos que o presente entendimento
o os deixariia
“inexplicavelm
mente desprotegidos com relação
r
aos efeitos
ef
da reddução de liquiidez”, tendo em
e vista que já
j
adquiriram ass ações após as
a aquisições de
d mais de 1/3
3 das ações em
m circulação ppor parte do controlador e de
d
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pessoas vincuuladas, ou seja, já adquiriraam ações em momento em
m que sua liquuidez já haviaa sido reduzidda
dentro dos paarâmetros prevvistos para reaalização da OP
PA por aumennto de participação.

22.5 Como se
s verifica acima,
a
nossso entendim
mento é de que,
q
não obbstante “a aaquisição dee ações pello
g
grupo
controlador não era (fosse) corretamennte informad
da ao mercaado (seja noo âmbito do
o Formuláriio
d Informaçções Anuais, seja no Formulário
de
F
de Referên
ncia)”, confforme bem alega o Reecorrente, os
o
e
efeitos
da reedução da liquidez
l
já eram perceebidos pelo mercado, motivo
m
peloo qual os accionistas quue
a
adquiriram
após 26/12//2008 já o fizeram
f
sobb essa novaa condição de
d liquidez reduzida, não
n devendoo,
a
assim,
ser objetos da tutela preetendida pella OPA po
or aumentoo de particiipação, parra esse casso
e
específico,
d
dado
o lapsoo de tempo entre a dataa de seu fato
o gerador e a data de suua efetiva reealização.
22.6 Em relaação ao seggundo pontto (item 2.22.2 acima), de que haaveria “Ausência de Relação
R
entrre
P
Precedente
e a Matériaa do Recursoo”, expusem
mos no MEM
MO/SRE/G
GER-1/Nº 322/2014 (fls..87 a 112) as
a
r
relações
exiistentes entrre o preceddente e o prresente caso
o, e porque não os connsideramos como senddo
d
distintos,
e sim
s comparráveis, confo
forme transccrevemos ab
baixo:
[...]
3.1 Devido às
à peculiaridaades do preseente caso, maais especificam
mente quanto ao momento
o em que teriia
incidido o fatto gerador daa OPA, há cerrca de seis an
nos, esta área técnica deterrminou, confo
orme consta do
d
MEMO/SRE//GER-1/Nº 177/2014 (fls. 222 a 81), que os
o destinatárioos desta OPA
A fossem defin
nidos conform
me
decisão do Colegiado
C
da CVM datadaa de 21/01/2003, no âmbitto da OPA poor alienação de controle de
d
Francisco Stéédile S.A. (“Frras-le”), trataddo no Processo
o CVM nº RJ--2002-7383.
3.2 A referiida alienaçãoo de controlee de Francisco Stédile S.A.
S
teve com
mo alienantee a Participalle
Administraçãão e Participaçções Ltda. e coomo adquiren
nte a Randon Participações
P
S.A. (“Rando
on”), tendo siddo
finalizada em
m 10/01/1996, e seguida de protocolo na CVM do peddido de registrro de OPA po
or alienação de
d
controle.
3.3 Em 13 dee março de 19996, a CVM suspendeu
s
aqu
uela oferta e abriu
a
o Inquérrito Administrrativo CVM nº
n
27/99 de form
ma a apurar a eventual
e
ocorrrência de irreg
gularidades naa alienação dee controle.
3.4 Tal Inquuérito Adminiistrativo foi julgado
j
em reunião
r
do coolegiado de 228/03/2002, e,
e entre outraas
deliberações, decidiu pela retomada daa OPA por aliienação de coontrole de Fraas-le, por con
nta e ordem de
d
Randon.
3.5 De formaa a verificar quais
q
seriam os
o destinatário
os da referida oferta, 6 anoos após o seu fato gerador, a
SRE consultoou a Procuradooria da CVM (“PJU”) sobrre o tema, queestionando se a OPA deveria ser realizadda
somente com
m relação aos antigos
a
acionistas (titulares de ações em 1996) ou esteendida a todos os acionistaas,
atuais ou antigos.
3.6 Primeiram
mente, a Proccuradora Federal responsáável entendeuu que não havveria como realizar a OPA
A
somente paraa os antigos acionistas,
a
atéé porque a OP
PA que deverria ter sido reealizada em 1996 alcançariia
todas as açõees em circulação e, hoje, deeveria ter o meesmo condão,, ou seja, o dee alcançar tod
das as ações em
m
circulação.
3.7 Por sua veez, o Procuraddor Chefe da CVM
C
entendeeu de forma diversa, da seguuinte forma:
“(...) A decisão de retomada
r
imeediata da ofertta pública, em
m que pese teccnicamente co
orreta, afiguraase, sennão impossível, de dificílimaa liquidação.
Com efeito,
e
os desstinatários deessa oferta pú
ública não podem ser outros que não
o os acionistaas
minoriitários da Frras-le à épocaa da alienaçã
ão do controlle acionário e tendo como
o base o exatto
montante de ações por
p eles detidoos naquele tem
mpo.
Ocorree que, decorridos cerca dee seis anos do evento, e apóós diversas traansferências de
d propriedadde
de açõões, resta praticamente invviável restabellecer a exata composição aacionária parra os efeitos da
d
oferta que se impõee. Ademais, paara cada acion
nista beneficiáário dever-se--ia considerarr, no cálculo do
d
quinhãão que ora lhee caberia, nãoo só o valor da
d ação à épooca acrescido do ágio pago
o pelo controlle,
como também deverr-se-ia considderar, no cálcu
ulo do quinhãão que ora lhee caberia, não
o só o valor da
d
ação à época acresscido do ágio pago pelo co
ontrole, como também deveer-se-ia desco
ontar a quantiia
por elee obtida caso tenha posterioormente alien
nado suas açõees.
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Destarrte, entendo que
q a soluçãoo mais viável no presente caso
c
seria a rrealização da oferta públicca
apenass para aquelees acionistas detentores
d
de participaçõees minoritáriass na companh
hia à época da
d
alienação do controole. Aos demaais acionistass que já aliennaram suas paarticipações restaria
r
buscaar
junto à Randon ou ao
a Poder Judiiciário ressarrcimento do seeu prejuízo."
3.8 De acorddo com o enteendimento acima, a SRE deeterminou que “A OPA deeve [deveria] destinar-se
d
aoos
atuais acionisstas que detinhham ações orrdinárias em circulação
c
à éppoca da alienação do contrrole.”
3.9 A Randonn interpôs reccurso contra a decisão suprra, e o Colegiiado da CVM
M, por sua vezz, corroborou o
entendimentoo da SRE em decisão
d
de 21//01/2003, con
nforme consta do voto do enntão diretor Luiz
L Antonio de
d
Sampaio Cam
mpos, transcritto abaixo, o quual foi acompanhado pelos demais membbros do Coleg
giado:
“Assunto: Recurso contra decissão que deterrminou realizzação de oferrta pública dee aquisição de
d
ações (OPA)
Interesssados: Randdon Participaçções S.A.
Relatoor: Luiz Antonnio de Sampaioo Campos
Senhorres Membros do Colegiadoo,
1.
I
Insurge-se
a Randon Parrticipações S.A
A. contra a decisão do C
Colegiado deesta Autarquiaa,
tomadda em reuniãoo de 28/03/022 e durante a apreciação de Relatórioo da Comissão de Inquéritto
nomeaada para apurrar a eventual ocorrência de
d irregulariddades na aliennação do controle acionáriio
da Fraancisco Stédille S.A. ("Fras-Le"), quando
o se determinoou que a Randon desse pro
osseguimento à
oferta pública de aqquisição de açções ordinária
as da Fras-Le exigida pelo aart. 254 da Leei nº 6.404/76..
2. A oferta públicca de aquisiçção ("OPA") em
e questão ficcou suspensa por determin
nação da entãão
Gerência de Operaações Especiaais – GEO, como
c
tive a oportunidade
o
de mencionar no Relatóriio
apreseentado ao Collegiado naqueela reunião, cu
ujo seguinte trrecho transcreevo:
"2. O presente processo teve início, em fevereiro de 1996, coom os trabalh
hos de análisse
desenvolvidoos pela Gerênncia de Opera
ações Especiaais – GEO naa documentaçção referente à
Oferta Públiica de Compraa de Ações Orrdinárias Escrriturais de Em
missão da Fra
as-Le por contta
e ordem da Randon, cooordenada pello Banco Braadesco S.A. N
Na mesma occasião, a GEO
analisou a possível necesssidade de realização de ofe
ferta pública, nnos termos do
o então vigentte
art. 254 da Lei
L nº 6.404//76, em razão da aquisiçãoo pela Particiipale do contrrole da Agralle
S.A. ("Agralee"), tendo sidoo posteriormeente apresentaada à CVM a documentaçã
ão relativa a taal
oferta públicca.
3. Estava-se diante, portaanto, de uma operação de reestruturaçãão societária de sociedadees
controladas pela
p
Família Stedile, que resultou
r
na allienação apenas do controlle da sociedadde
Fras-Le ao grupo
g
Randonn, permanecen
ndo a Agrale como
c
companhhia do grupo Stedile.
S
4. Em razãoo da ocorrênccia de alguns desvios obserrvados e na nnecessidade da
d obtenção de
d
maiores escllarecimentos e informaçõees sobre as operações, a GEO entend
deu necessáriio
suspender a aprovação daas ofertas públicas, o que veeio a interrom
mper o prazo estabelecido
e
n
no
item VII da Resolução CMN
C
nº 401//76. As diligências em segguida realizad
das apontaram
m
existência dee fortes indíciios de irregullaridades, o que
q ensejou a propositura de
d abertura do
d
presente inquuérito adminisstrativo. (...)
22. Ao final, a Comissão de
d Inquérito ressalta que a GEO suspenddera o prazo estabelecido
e
n
na
Resolução CMN
C
nº 401/776 para a aprrovação das ofertas públiccas de comprra de ações da
d
Fras-Le e da
d Agrale antteriormente mencionadas,
m
pelo que serria necessário
o que se dessse
prosseguimento às providêências cabíveiis."
3. Portanto,
P
findoos os trabalhoos da Comissã
ão de Inquériito, ato contínnuo, determino
ou-se que fossse
inform
mada o adquireente do controole da necessiidade de levarr em adiante a oferta públicca.
4. Em
E 08/08/02, em resposta ao
a OFÍCIO/C
CVM/SRE/GER
R-1/Nº897/20002 (fls. 21), peelo qual a SR
RE
inform
mou que deverria ser retom
mado o proced
dimento de reegistro da OP
PA de ações da Fras-Le, a
Randoon encaminhouu pleito de recconsideração daquela decissão (fls. 22/244), em razão do
d seguinte:
i. em 10/01/996, a Participaale Administra
ação e Particiipações Ltda.,, ex-controlad
dora da Fras-lle
S.A., alienouu o controle acionário
a
dessta à Randon, que passou a deter 57,6
66% do capitaal
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votante da Fras-le,
F
remaanescendo em circulação no
n mercado ccerca de 42,3
33% das açõees
ordinárias dee emissão da Fras-Le;
F
ii. imediatam
mente após a transferência
a de controlee, a Randon teria encamiinhado à CVM
M
pedido de reegistro de ofeerta pública, com
c
o objetivvo de dar cum
mprimento ao
o então vigentte
artigo 254 daa Lei nº 6.4044/76;
iii. após exame da minutaa oficial do Edital
E
de Oferrta Pública, a CVM solicito
ou à Randon o
envio de doocumentos e declarou susp
spenso o praazo de até 455 dias para aprovação do
d
instrumento da
d Oferta Púbblica;
iv. a CVM nãão teria mais se
s manifestad
do a respeito, até
a que em 244/07/02 teria sido
s
expedido o
ofício determ
minando que a Randon retom
masse o proceedimento de reegistro da ofeerta pública;
v. não se jusstificaria agorra a oferta pú
ública, em esppecial nos term
mos em que reequerido, poiss:
(1) quase a totalidade
t
dass ações em cirrculação na éppoca da aquissição do contrrole da Fras-L
Le
já teriam siddo negociadass e adquiridass pela Randonn, restando m
menos de 1% de
d free-float; e
(2) após a alienação
a
do controle, hou
uve rodadas de
d aumento dde capital para ingresso de
d
novos acioniistas, estandoo hoje 99,90%
% das ações ordinárias
o
cooncentradas em
m 3 acionistaas
(Randon, Preevi e Petros);
vi. seria inapplicável a deteerminação dee que fosse obbservada as noormas da Insttrução CVM nº
n
361/02, pois caracterizar--se-ia como ap
plicação irretrroativa da norrma;
vii. mesmo que aplicável fosse,
f
os custo
os de avaliaçãão, contrataçãão de instituiçã
ão financeira e
publicação de
d editais seriaa incompatíveeis (provavelm
mente maiores)) com o valorr da oferta, bem
m
como passaddos 6 anos, a atual
a
situação
o financeira e patrimonial
p
dda Fras-Le nã
ão representadda
aquela da daata de alienaçãão do controle, quando o patrimônio
p
líquuido era nega
ativo.
5. A GER-1 soliccitou que a Procuradoria
P
desta Autarqquia se manife
festasse sobre o conceito de
d
"açõess em circulaçção", para finns de definição dos destinnatários de uuma OPA. Fo
oi elaborado o
MEMO
O/CVM/GJU-1/Nº175/02 (ffls. 25/26), ten
ndo a procuraadora-signatárria concluído que, diante da
d
definiçção constante do art. 3º, inciso III da Insstrução CVM
M nº 361/02, quue estabelece que "ações em
m
circulaação são todaas as ações emitidas
e
pela companhia objeto,
o
excetuuadas as açõees detidas pello
acionisstas controladdor, por pesssoas a ele vinculadas, por administradoores da compa
anhia objeto, e
aquelaas em tesouraaria", não havveria como reealizar a OPA
A somente parra os antigos acionistas, atté
porquee a OPA que deveria ter siido realizada em 1996 alcaançaria todass as ações em
m circulação, e,
hoje, deveria
d
ter o mesmo
m
condãoo.
6. Ao
A despachar o Memo citaado, o subproccurador-chefee da GJU-1 ddiscordou da conclusão nelle
contidda, afirmando que, em quee pese tecniccamente correeta, afigurar--se-ia, senão impossível, de
d
dificíliima liquidaçãão, uma vez que, decorrido
os 6 anos do evento,
e
e apóss diversas tra
ansferências de
d
propriiedade das ações, resta praaticamente invviável restabeelecer a exata composição acionária
a
parra
os efeiitos da ofertaa que se impõe. Destaca aiinda que, paraa cada acionista beneficiá
ário dever-se-iia
considderar, no cálcuulo do quinhãão que ora lhee caberia, nãoo só o valor daa ação à épocca acrescido do
d
ágio pago
p
pelo conntrole, como também
t
deverr-se-ia desconntar a quantiaa por ele obtida caso tenhha
posterriormente aliennado suas açõões (fls. 27).
7. Assiim, a solução mais viável, no entender do
d titular da GJU-1,
G
seria rrealizar a OP
PA apenas parra
os aciionistas detenntores de parrticipações minoritárias
m
na companhiaa à época da
a alienação do
d
controole, sendo cerrto que, aos demais acion
nistas que jáá alienaram ssuas participa
ações, restariia
buscarr junto à Randdon ou ao Podder Judiciário
o o ressarcimeento do seu preejuízo.
8. A SRE, em 300/09/02, reiteerou a necesssidade de a Randon
R
proceeder à realização da OPA
A,
destaccando que a oferta
o
deveriaa se destinarr somente "aoos atuais acioonistas que detinham
d
açõees
ordináárias à época da
d alienação de controle" (fls.
( 28).
9. Em
E 17/10/02, a Randon protocolou expediente, encaminhado ao Presideente da CVM
M,
manifeestando novaamente a suaa discordânciia quanto à necessidade de realizaçã
ão da OPA e
solicitaando que tal expediente fossse acolhido como
c
recursoo, submetendoo-o ao Colegia
ado, no sentiddo
de quee seja reconsidderada a deciisão de 28/03//02 (fls. 02/055). Em razão dde ter sido o relator do votto
que deeterminou a reealização da OPA
O em questtão, o processo me foi encam
minhado para
a análise.
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10. Além
A
das aleggações citadaas anteriormen
nte, a Randonn argumenta, em suas razõ
ões de recursoo,
que:
i. a noorma (Instruçção CVM nº 361/02)
3
não teria o caráter de fornecerr elementos de
d valor para o
acionissta minoritáriio avaliar a prroposta (ofertta pública);
ii. o procedimento
p
exigido em nada
n
contribu
uiria para o melhor
m
juízo do investidorr em relação à
Ofertaa, sendo inócuuo em relação ao objetivo qu
ue se propõe;
iii. a aplicação
ap
da norma
n
deveriaa ter alguma finalidade
fi
objeetiva, material e concreta;
iv. a excepcionalida
e
ade do caso em
e tela, que se
s enquadrariia no que preevê o artigo 34 da Instruçãão
CVM nº 361/2002, se faz presennte pois: (1) os custos doos serviços dee avaliação, contratação
c
d
de
instituição financeirra e publicaçãão dos editais são incompaatíveis – e provvavelmente maiores
m
– com o
valor da
d oferta; e (2)
( a atual sittuação patrim
monial e finannceira da Fraas-Le é incomp
mparável com a
situaçãão da época da
d aquisição do
d controle.
10. A Gerência de Registrro-1, no ME
EMO/SRE/GE
ER-1/Nº 229//2002, tece as seguintees
considderações (fls. 29/35):
2
i. a norma legal quee dispunha sobbre a matéria era o artigo 254
2 da Lei 6.4404/76;
ii. as alegações relativas às ações
a
existentes à época da alienaçãão ainda em circulação, à
concenntração da prropriedade daas ações da Fras-le
F
aindaa em circulaçãão e aos custtos inerentes à
realizaação da OPA não desqualifficam, nos terrmos da norma acima citadda, a necessida
ade da Randoon
procedder a OPA porr alienação dee controle da Fras-le;
iii. a PJU
P manifestoou seu entendiimento (fls. 25
5 a 27) de quee "a solução m
mais viável no
o presente casso
seria a realização da
d oferta pública apenas para
p
aqueles acionistas
a
dettentores de pa
articipações na
n
compaanhia à épocca da alienaçção do contrrole. Aos dem
mais acionisttas que já alienaram
a
suaas
particiipações restaaria buscar juunto à Rand
don ou ao Pooder Judiciárrio o ressarcimento de seeu
prejuízzo";
iv. a Innstrução é um
ma norma merramente proceedimental, as condições
c
preevistas em Leii para que hajja
necesssidade de procceder à OPA já
j estavam preesentes quanddo da alienaçãão do controlee da Fras-le em
m
1996;
v. os acionistas
a
dettentores das ações
a
ordinárrias em circullação, existenntes à ocasião
o da alienaçãoo,
não poodem ser penaalizados com a não realizaçção da OPA;
vi. a Instrução,
I
em seu artigo 8º,
8 ao exigir que
q seja elaboorado laudo dde avaliação da companhiia
objeto da alienaçãoo de controle, visa a forneccer elementos para que o ppúblico alvo da
d OPA possuua
mais subsídios paraa exercer uma tomada racio
onal de decisãão quanto à acceitação ou nã
ão da Oferta;
vii. o laudo
l
a ser ellaborado avaliará a situaçção patrimonial e as projeçções da empreesa à época de
d
sua elaaboração;
viii. o objetivo da OPA
O
em referrência seria permitir, aos acionistas
a
dettentores de açções da Fras-lle
em cirrculação à época da alienaação do contrrole da compaanhia e que coontinuaram co
omo acionistaas
da messma, alienareem suas açõess ao acionista
a controlador,, decidindo soobre tal alien
nação de form
ma
racionnal;
ix. a Randon
R
entennde estar enquadrada no artigo
a
34 da Instrução, noo entanto a companhia
c
nãão
requerreu a apreciaçção do Colegiiado sobre a aplicabilidade
a
e da norma em
m tela, o que ela quer é quue
não sej
eja obrigada a realizar proccedimento alg
gum e que o Prrocesso seja aarquivado;
x. ao não
n submeter seu entendim
mento ao Coleg
giado, requereendo que estee analise se ta
al entendimentto
é proccedente, a Ranndon não podee invocar a ap
plicabilidade do
d artigo.
11.

A final, a SR
Ao
RE conclui quee:

i. a Deeliberação CV
VM nº 202/96 estabelece prrocedimentos a serem seguuidos nos pediidos de recursso
ao Collegiado de deccisões dos Supperintendentees dessa Comisssão, o item V
VII da referida
a norma dispõõe
que "eexistindo erroo e inexatidõões materiaiss na decisão,, ou contraddição entre a decisão e os
o
fundam
mentos, ou dúúvida na sua conclusão, oss mesmos serrão corrigidoss mediante reequerimento de
d
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membrro do Colegiaado , do Supeerintendente ou do recorrennte". A SRE eentende que esste item não se
s
aplica à sua decisãoo questionadaa pela Randon;
ii. o Colegiado
C
já deliberou que a Randon deve procedeer a OPA em
m tela e não caberia
c
a SR
RE
questioonar tal decisão proferida pelo
p Colegiad
do e sim fazer tal deliberaçãão ser cumpriida;
iii. o procedimento
p
d oficiar a Randon
de
R
com o intuito de com
municar a com
mpanhia sobree a necessidadde
de reaalizar a OPA, foi decorrentte de uma deccisão do Coleegiado e não dda área técnicca. Portanto, a
SRE não
n
é compeetente para acatar
a
ou nã
ão o pleito da
d Randon, m
mesmo que o considerassse
convenniente e oporttuno;
iv. a SRE
S
alerta quue caso desejee, a Randon pode
p
requereer a esta Com
missão que sejja submetida à
apreciiação do Coleggiado a possibilidade da ap
plicação da noorma previstaa pelo artigo 34
3 da Instruçãão
CVM nº
n 361/02.
12. Entendo
E
que o presente proocesso deve ser
s recebido na
n forma de ppedido de reco
onsideração da
d
decisãão do Colegiaado tomada em reunião de 28/03/02, recurso estte previsto no
o item VII da
d
Delibeeração nº 202//96, in verbis::
"VII. Existindo
E
errro e inexatiddões materiaiss na decisão, ou contraddição entre a decisão e os
o
fundam
mentos, ou dúúvida na sua conclusão, oss mesmos serrão corrigidoss mediante reequerimento de
d
membrro do Colegiaado, do Superiintendente ou do recorrentee, observando--se que: (...)"
13. A meu ver, deeve o recurso ter
t negado seu provimento,, apesar de a Randon ter, em
e parte, razãão
no quue alega, o que poderá ser considerado num eventual
e
requuerimento de procedimentto
diferennciado de OPA
A, como se veerá abaixo.
14. Deve-se
D
negaar provimentoo ao recurso porque o pedido
p
nele inncluso, para que não sejja
realizaada a OPA poor alienação de
d controle da
a Fras-Le, nãoo procede. A Randon alega
a que não mais
seria necessária
n
ouu obrigatória a realização da OPA, sejaa pela revogaação do então vigente artiggo
254 daa Lei nº 6.4004/76, seja em
m razão do decurso
d
de maais de 6 anoss da realizaçção do negóciio
jurídicco que a motivvara.
15. Em
E 1996, quaando da aliennação do conttrole da Fras--le, deveria teer sido realizzada OPA parra
que foosse asseguraddo tratamentoo igualitário aos
a minoritárrios de acordoo com o pará
ágrafo primeirro
do arttigo 254 da Lei nº 6.404/766, vigente à época.
ép
No entaanto, tais proocedimentos para
p
realizaçãão
dessa OPA foram suuspensos.
16. O fato de o artigo 254 da
d Lei nº 6.4
404/76 ter siddo revogado não extinguee o direito doos
minoriitários de recceber tal trataamento igualiitário, atravéss da realizaçãão da OPA, perdurando
p
taal
obrigaação do adquiirente do conttrole mesmo depois
d
da revoogação da norrma. Ainda neeste particulaar,
tampouco se pode falar
f
de retrooatividade da
a norma maiss benigna quee revoga a norma anterior,
porquaanto não se esstá aqui tratanndo de matéria penal, e sim
m de uma obriggação de cará
áter civil.
17. Aliás,
A
e a bem
m da verdadee, a teor da redação
r
original do art. 254 da Lei nº 6.404/76 e do
d
dispossto na Resoluçção CMN nº 401/76,
4
a realiização da oferrta pública é uuma das cond
dições para quue
a aliennação de conntrole seja deefinitiva, vez que se trata de condição resolutiva da
a operação de
d
alienação de controole, o que podeeria, inclusivee, vir a permittir a desconstiituição do neg
gócio jurídico..
18. Com
C relação ao tempo decorrido sem qu
ue a CVM se manifestasse
m
a respeito da oferta públicaa,
neste período
p
foram
m realizados os
o trabalhos de
d averiguaçãão quanto à suuspeita de quee o preço paggo
pelo controle
c
teria sido vil, em decorrência
d
de
d operações societárias qque, segundo a Comissão de
d
Inquérrito nomeada para apurarr as irregula
aridades descrritas no IA nnº 27/99, teriiam objetivaddo
mascaarar o verdadeeiro preço paggo pelo contro
ole.
19. Tal
T fato, no entanto,
e
tambéém não teria o condão de afastar a obrrigação de reealizar a ofertta
pública, inclusive porque
p
os acioonistas detentores das açõees ordinárias em circulação à ocasião da
d
alienação não podem ser penalizaados com a nã
ão realização da OPA.
20. Nesse
N
particular, deveria o adquirente do
d controle em
mpenhar-se paara realizar a oferta públicca
o quannto antes, porqquanto, como visto acima, somente
s
após a sua concretização é que a aquisição do
d
controole acionário será
s
definitivaa, pois aí terá sido afastadaa a condição rresolutiva.
21. Quanto
Q
ao fatto de a Instrução CVM nº 361/02
3
ter enttrado em vigoor após o acontecimento doos
fatos, deve-se salienntar que tal normativo
n
tem
m caráter meraamente proceddimental, e, por
p se tratar de
d
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normaa desta naturezza, os procediimentos para realização daa OPA devem sser regidos dee acordo com a
normaa vigente à épooca de sua reaalização.
22. E é justamentte neste pontoo que a Rando
on poderá virr a se beneficiar de expresssa previsão da
d
Instruçção CVM nºº 361/02 quee estabelece a possibilidaade de serem
m utilizados procedimentoos
diferennciados para situações
s
exceepcionais.
23. (...)
(.
24. Portanto,
P
paarece-me quee, se assim desejar, a Randon podderá propor procedimentto
diferennciado para seer adotado naa OPA, visand
do adequá-la à situação exccepcional da Fras-le.
F
25. Quanto
Q
aos destinatários
d
d oferta, a OPA deverá ser dirigida aapenas às açções ordináriaas
da
existenntes à época da
d alienação do
d controle.
26. Por
P todo o accima exposto, voto no senttido de se maanter a decisãão anterior do
o Colegiado de
d
determ
minar à Randdon que reaalize a OPA por alienaçção de contrrole da Frass-Le, dando-sse
prosseeguimento às providências
p
n
necessárias
pa
ara tanto, sem
m prejuízo de qque, assim deesejando, venhha
a ser requerido proocedimento diferenciado
d
de
d OPA, nos termos do arrt. 34 da Instrrução CVM nº
n
361/022, o que deverrá ser objeto de
d apreciação pelo Colegiaddo quando opportuno.
É o meeu voto.”
3.10 Conform
me visto acimaa, somente após apuração da
d CVM verifficou-se as conndições e term
mos pelos quaais
se deu a aliennação de conttrole de Fras-lle, e somente após isso houuve a determinnação da realiização de OPA
A
por alienação de seu controole.
3.11 Quanto aos
a destinatárrios da referidda OPA, confo
orme relatado pela PJU (paarágrafo 3.7), a solução mais
viável, 6 anoos após a aliennação de conntrole, seria reealizar a OPA
A apenas paraa os acionistass detentores de
d
participações minoritárias na
n companhiaa à época da reeferida alienaçção, cabendo aos demais accionistas que já
j
tivessem aliennado suas parrticipações buuscar junto à Randon
R
ou aoo Poder Judiciiário o ressarccimento de seeu
prejuízo.
3.12 Embora a CVM realizze investigaçõões, sempre que
q se verifiquuem indícios, de forma a ap
purar eventuais
incidências de
d OPA, deteerminando suua realização dentro dos prazos
p
regulam
mentares, no presente casso
concreto tal apuração
a
só see deu a partir de
d reclamação
o do ora Recorrrente.
3.13 Com basse naquela recclamação connstatou-se que as aquisiçõess de ações preeferenciais em
m circulação do
d
Banco Sofisaa realizadas em
e conjunto pelas
p
pessoas vinculadas, entre as datass 17/11/2008 e 26/12/20088,
ultrapassaram
m o limite de 1/3
1 previsto no
n art. 26 da Instrução
I
CVM
M 361, ensejaando a OPA por
p aumento de
d
participação de
d que trata o referido dispoositivo.
3.14 Após a data
d de 26/12//2008, a quantidade de ações preferenciaais em circulaação do Banco
o Sofisa não fooi
restabelecida,, inclusive conntinuou sendoo reduzida por conta de ouutras aquisiçõees feitas tanto
o pelas própriaas
pessoas vincuuladas, quantoo pela compannhia e seus Ad
dministradoress.
3.15 Assim, no
n caso concrreto, bem com
mo no precedeente de Fras-lee, a ocorrênciia que obrigarria à realizaçãão
de OPA só fooi verificada anos
a
depois, tornando
t
difíccil que sua execução atendeesse a todos os
o prejudicadoos
pela sua não efetivação
e
de forma tempesstiva.
3.16 Entretannto, assim com
mo no caso dee Fras-le, o deecurso de temppo não afasta a necessidadee de se realizaar
uma OPA, visto que isso penalizaria
p
os detentores dee ações em cirrculação da C
Companhia, aléém de infringgir
textos legais e normativos.
3.17 Conform
me verificado naquele caso de Fras-le, bu
uscou-se entãoo uma soluçãoo viável para a realização da
d
OPA por alieenação de conntrole, após tannto tempo, qu
ue fosse possível de ser opeeracionalizadaa, que tutelassse
os acionistas minoritários e que cumprisse com os req
quisitos legais e normativos.
s
encon
ntrada para a OPA
O
de Fras-lle seria a soluçção possível de
d
3.18 Analogaamente, entenddemos que a solução
ser efetivada no presente caso,
c
mesmo com a ressalv
va de que a OPA
O
por aliennação de conttrole de Fras-lle
visava ao com
mpartilhamentto do prêmio de
d controle paago pelo adquiirente de seu ccontrole socieetário, enquantto
a OPA por aumento
a
de participação dee Banco Sofiisa visa à prooteção contra o impedimen
nto de liquideez
causado pelo acionista conttrolador e pesssoas vinculad
das ao mesmo..
[...] (grifo atuual)
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22.7 Da redaação constaante daquelee Memoranndo, destacaamos a partte grifada aacima para concluirmoos
e
esse
ponto (item
(
2.2.2 acima), enttendendo nãão fazer sen
ntido a seguuinte alegaçção ora apreesentada poor
p
parte
do Reecorrente: “embora
“
a pergunta
p
teenha sido feeita diretam
mente no Reecurso o Memo
M
SRE é
a
absolutamen
nte omisso em
e tal aspeccto”.
22.8 De quallquer formaa, ratificamos entendim
mento de qu
ue, embora a OPA poor alienação
o de controlle
(
(caso
Fras-lle) e a OPA
A por aumennto de particcipação (presente casoo) visam à tuutela de differentes benns
jurídicos, coomo bem allegou o Reccorrente, a analogia
a
do
o presente caso com o ccaso Fras-lee faz sentiddo
p conta doo titulares dos
por
d diferentes bens quee se pretend
dem tutelar, quais sejam
m, os acioniistas que nãão
a
alienaram
s
suas
ações após os evventos que ensejaram
m a necessiddade de realização daas diferentees
m
modalidade
s de OPA ora
o comparaadas.
22.9 O terceiiro ponto alegado
a
peloo Recorrentte (item 2.2
2.3. acima) é de que hhaveria “Contradição na
n
F
Fundamenta
ação da Deccisão”, pois a SRE teriaa conferido tratamento diferenciaddo entre acionistas. Parra
t
tanto
alegouu haver conttradição noss parágrafoss 3.25 e 3.26 do MEMO
O/SRE/GER
R-1/Nº 32/2
2014.
22.10 Discordamos de que
q as redaçções de tais parágrafos sejam conttraditórias. D
De toda form
ma, como se
s
v
verificará
novamente abaixo,
a
o quue buscamoos explicitarr está em liinha com o que já disssemos acim
ma
(
(parágrafo
2
2.8),
quanto ao nossoo entendimeento de qu
ue os acionista a serem
m tuteladoss neste casso
c
concreto
sãoo aqueles “que não alienaram suaas ações apó
ós os eventoos que enseejaram a neccessidade de
d
r
realização
d diferentees modalidaades de OPA
das
A ora compaaradas”.
22.11 Seguem
m destacaddos abaixo os
o parágraffos 3.24 a 3.26
3
do ME
EMO/SRE//GER-1/Nº 32/2014 em
m
q diferenntemente do Recorrentee, entendem
que,
mos ser claro
o sobre esse ponto:
3.24 Quanto a esse ponto, conforme preeceitua o § 2º do art. 26 da Instrução CV
VM 361, a OPA
A
por aumento de participação deve ter po
or objeto todass as ações da cclasse ou espéécie afetadas.
3.25 No nossso entendimennto não se estáá fazendo distinção entre açções afetadas, bem como nãão
se está tratanndo de forma diferenciada
d
titulares
t
de ações em circulaação da Comp
panhia, pois, se
s
hipoteticameente, todos os acionistas tittulares de açõões em circulaação antes da ultrapassagem
m
dos 1/3 de aquisições
a
rem
manescessem com sua posiição acionáriaa até a data dee realização da
d
OPA por auumento de paarticipação, tal
t OPA teriaa como destiinatário todoss os acionistaas
titulares de ações
a
em circuulação.
3.26 Dessa forma, não se está distiinguindo açõões de uma mesma espécie, e sim os
o
destinatários que foram afetados pelo
o aumento de
d participaçãão acionária por parte doos
controladores ou acionistaas vinculadoss da Companhhia no momento em que se
s verificou taal
condição, dee forma análooga ao caso de Fras-le, em
e que não fforam distingu
uidas as açõees
ordinárias, mas
m sim os destinatários qu
ue foram afetaados em tempoo pretérito pela alienação de
d
controle daquuela companhhia.

22.12 O quarrto ponto appontado peloo Recorrentte (item 2.2.4 acima) é de que havveria “Omissão Cruciall”
q
quanto
à fixxação da data
d
da basee acionária (26/12/200
08) a ser tuutelada na rrealização da
d OPA poor
a
aumento
dee participaçãão, e funçãão do uso da
d palavra “possível”,
“
constante da seguintee redação do
d
i
item
3.20 doo MEMO/SRE/GER-1//Nº 32/20144:
3.20 O que acreditamos
a
quue seja possív
vel tutelar, no presente casoo, são aqueless acionistas quue
detinham açõões preferencciais da Comp
panhia antes do
d evento de restrição de liquidez e quue
ainda as detêm, dando a eles um even
nto de liquideez para que ppossam se dessfazer das suaas
ma OPA, se asssim desejarem
m. (grifo de aggora)
ações em um

22.13 Nessee sentido, o Recorrrente apressenta os seguintes questionam
mentos: (i) seria esssa
“
“supostamen
nte, a únicaa medida possível?”;
p
e (ii) “por que não seeria possíveel tutelar oss titulares de
d
a
ações
em cirrculação atéé uma data posterior?”.
p
.
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22.14 Com vistas
v
a esclarecer melhhor o uso deessa expressão (“possível”), voltaamos a men
ncionar que a
f
fixação
da data
d
da base acionáriaa (26/12/20008) a ser tu
utelada na reealização da OPA por aumento de
d
p
participação
o do Bancoo Sofisa S.A.
S
teve como
c
analo
ogia o racioonal usadoo para caso
o Fras-le, já
j
m
mencionado
o acima.
22.15 A exprressão “posssível”, entãão, é usada para indicaar uma posssibilidade. N
Não a únicaa, mas a quue
e
entendemos
s ser a mais viável paara o presennte caso. Entendemos
E
com isso ter respond
dido às duaas
p
perguntas.
22.16 Por fim
m, cabe ressaltar que, da mesma forma que o Recorrennte, a Sra. H
Hilda Diruhy Burmaiann,
c
controladora
a do Bancoo Sofisa S.A., também
m entrou co
om pedido de reconsiideração daa decisão do
d
C
Colegiado
d CVM, quuanto à neceessidade de realização da
da
d OPA em
m tela, no âm
mbito do Pro
ocesso CVM
M
n RJ-2014--3723, o quual também será submeetido ao Collegiado da CVM,
nº
C
na m
mesma data que o pleitto
o analisaddo, por interrmédio do MEMO/SRE
ora
M
E/GER-1/Nºº 60/2014.
22.17 Assim,, as decisõees do Colegiado da CV
VM quanto aos
a pleitos acima referridos terão relação
r
entrre
s no que diz
si,
d respeitoo à manutennção ou nãoo da necesssidade de reealização dee OPA por aumento de
d
p
participação
o do Banco Sofisa S.A
A. e da fixaçção da data base a ser tutelada naa realização
o da OPA, se
s
f o caso.
for
I
III.

CON
NCLUSÃO

33.1 Por todoo o acima exposto,
e
proopomos o enncaminham
mento do preesente pediddo de recon
nsideração de
d
d
decisão
do Colegiado da CVM à SGE, solicitando qu
ue o mesmoo seja subm
metido à ap
preciação do
d
C
Colegiado
d CVM, noos termos doo inciso IX da Deliberação CVM 463, tendo esta SRE/G
da
GER-1 com
mo
r
relatora,
rattificando noosso entendiimento de que
q a referiida decisão quanto à ddata da basee acionária a
s tutelada na realização da OPA por aumennto de particcipação do Banco
ser
B
Sofissa S.A. seja 26/12/20088,
e analogiaa ao caso Frras-le.
em
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