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PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI Nº 19957.008059/2016-41 
 

 

Recorrentes: EIG LLX HOLDINGS, S.À.R.L., EIG ENERGY XV HOLDINGS 
(FLAME), LLC e 9 West Finance S.À.R.L. 

 
Assunto: Recursos contra decisão da SRE no âmbito do pedido de registro de 

oferta pública de aquisição de ações unificada, para cancelamento de 
registro junto à CVM na categoria A e para saída do Novo Mercado da 
BM&FBovespa, de Prumo Logística S.A. cujo pedido de registro 
encontra-se atualmente em análise, nos termos da Instrução CVM nº 
361/02. 

 
Relatoria:  SRE 
 

Declaração de Voto 
 

I- INTRODUÇÃO  

1. Trata-se de processo em que a SRE, com base em certos indícios, decidiu, em 
10/04/2017, que a 9 West Finance S.À. R. L. (doravante denominada “Mubadala”) estaria 
atuando no mesmo interesse do grupo EIG (“EIG”), que controla a Prumo Logística SA. 
(“Prumo”), de forma que ações da Mubadala não poderiam ser consideradas como estando 
“em circulação” segundo as regras da Lei 6.404/76 e da ICVM 361/02.  

2. Consequentemente, no entendimento da SRE, a Mubadala seria parte vinculada à 
EIG e, portanto, teriam sido irregulares os votos por ela proferidos nas deliberações 
exclusivas para os titulares de ações em circulação no procedimento de Oferta Pública de 
Aquisição de Ações formulado pela Controladora para saída do Novo Mercado e fechamento 
de capital da Prumo. 

3. Acrescentou a área técnica, na referida decisão, que a Companhia deveria esclarecer 
“como será preservado o direito de os titulares de ações em circulação efetivamente 
decidirem sobre a realização de nova avaliação da Companhia, nos termos do art. 4º-A da 
LSA”. 

4. Contra a referida decisão, a EIG e a Mubadala interpuseram recursos para o 
Colegiado.  
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5. Os fatos já foram detalhada e adequadamente expostos no Memorando nº 31/2017-
CVM/SER/GER-1, razão pela qual farei apenas uma sucinta recapitulação dos fatos. 

II – RECAPITULAÇÃO  

6.  Em síntese, a SRE concluiu que a Mubadala já teria decidido não alienar suas ações 
na OPA, de forma que estaria atuando no mesmo interesse da Controladora AIG. As razões 
iniciais apontadas pela área técnica para tal conclusão tiveram como base as seguintes 
condutas da Mubadala: a) teria participado de aumento de capital cuja homologação ocorrera 
apenas quatro dias antes da divulgação da intenção da EIG de realizar a OPA; b) teria 
participando apenas das deliberações em que a EIG não poderia participar, e nessas 
oportunidades votou de forma alinhada aos interesses da controladora; c) teria demonstrado 
interesse em adquirir ações do Itaú; e d) votou contra a realização de novo laudo de avaliação 
em assembleia especial do art. 4º-A da LSA.       

7. Além disso, foi considerado pela SRE o fato de a EIG ter divulgado carta pública, em 
16/01/2017, afirmando que só daria prosseguimento à OPA caso Mubadala e Itaú se 
comprometessem a não alienar suas participações por meio da OPA, bem como que não 
houvesse requerimento de novo laudo com fulcro no art. 4º-A da LSA.  

8. Tanto Itaú como Mubadala afirmam, em resposta às consultas da CVM, que jamais 
aceitaram as condicionantes apresentadas da EIG.  

9. Em 15/02/2017, a SRE decidiu, corretamente a meu ver, que a OPA deveria ser 
direcionada a todas as ações em circulação (art. 4º, § 4º, da LSA), sendo irregular a 
divulgação de condições para o prosseguimento do respectivo procedimento. A EIG deu 
publicidade a essa decisão, informando ainda que teria já convocado a AG Especial para 
deliberar sobre a realização de novo laudo.  

10. No curso de sua análise, a SRE acrescentou os seguintes argumentos: a) que, no 
Processo Sancionador RJ 2012/40621, a CVM já teria entendido que seria inexplicável o 
comportamento de acionista minoritário que votasse “contra a realização de segunda 
avaliação da companhia, ainda que um grupo de minoritários tenha proposto arcar 
integralmente com os custos (...)”, de modo que o acionista que assim agisse deveria ser 
considerado parte vinculada; b) que a EIG teria informado, no início do procedimento, que o 

                                                            
1 A SRE faz ainda referência ao processo SEI 19957.002417/2016-10 (caso Indusval) e ao Processo 
Administrativo sancionador CVM nº TA-RJ2001/9686, que entendo serem imprestáveis como precedentes, pois 
o primeiro envolvia análise de “termos irrevogáveis de permanência na companhia” (questões jurídicas e fáticas 
diversas), enquanto que o voto proferido no segundo caso parece ser no sentido oposto ao adotado pela SRE, 
conforme será exposto nos itens 14 e segs. deste voto.     
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preço máximo ofertado seria de R$ 6,69 (mesmo preço adotado no aumento de capital 
recente), de modo que não seria “razoável” a posição de Mubadala na AG de 25/11/2016, em 
favor de fechamento2; c) após o laudo ter chegado ao valor justo de R$ 10,51, a Mubadala 
teria demonstrado interesse em adquirir ações do Itaú; e d) a opção de não aprovar a 
realização de um novo laudo “não faria sentido”3 nem seria “razoável”4.          

11. Diante desses indícios, concluiu a SRE que Mubadala já estaria, desde o início do 
procedimento, decidida a permanecer na Prumo, em posição totalmente alinhada com a da 
Controladora EIG, razão pela qual deveria ser considerada parte vinculada, nos termos do 
disposto no inciso III c/c inciso VI, do art. 3º da ICVM 361/02, por estar representado o 
mesmo interesse da controladora. 

III - MÉRITO 

12. Anote-se, inicialmente, que o enquadramento de um acionista como vinculado ao 
controlador gera um status do qual decorrem tanto limitações em seus direitos como novas 
obrigações. Para citar alguns exemplos, o acionista considerado vinculado: a) estará proibido 
de participar de deliberações assembleares que sejam restritas aos titulares de ações em 
circulação (ex: art. 16, II, da ICVM 361); b) terá forte limitação para aquisição de novas 
ações, uma vez que, caso adquira ações em quantidade que, somada às participações do 
controlador e outros vinculados, atinja o percentual previsto no art. 26 da ICVM nº 3615, terá 
a obrigação de promover OPA para aquisição das ações em circulação (art. 4º, § 6º, da LSA); 

                                                            
2 Item 145 do Memo nº 31/2017-CVM/SRE/GER-1. 
3 Item 159 do memo nº 31/2017-CVM/SRE/GER-1. 
4 Item 163 do memo nº 31/2017-CVM/SRE/GER-1. 
5 Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6º do art. 4º da Lei 6.404, de 1976, deverá 
realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto 
com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que 
representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o 
disposto no §§ 1º e 2º do art. 37 
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c) não terá o direito de alienar sua participação em OPA (art. 4º, § 4º, da LSA6, c/c 10, I, e § 
2º7, art. 15, art. 32-A, da ICVM 361). 

13. Sendo uma norma da qual decorrem severas restrições de direitos, não tenho dúvida 
em concluir que a interpretação adotada deve ser estrita quanto à classificação de acionista 
como vinculado ao controlador, impondo-se parcimônia e ponderação na análise desses casos, 
de modo a evitar que alguém seja enquadrado como “vinculado” sem que existam evidências 
realmente robustas de que ele está substancialmente alinhado aos interesses do controlador 
(não sendo o caso de meras coincidências de interesse). 

14. Em voto proferido em 12 de agosto de 2004, no Processo Administrativo Sancionador 
CVM nº TA-RJ2001/9686, o Diretor Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos expôs essa 
questão com precisão:  

“59. Daí que, em condição de normalidade, nada haveria que 
impedisse os acionistas em questão de atuar como legítimos 
acionistas minoritários que são e exercerem todos os direitos que 
lhes são atribuídos nesta qualidade, inclusive de participar das 
votações reservadas aos acionistas minoritários, tais como a 
eleição de membro de conselho fiscal no assento reservado aos 
minoritários titulares de ações preferenciais. 
 
60. Diga-se, ainda, que, obviamente, a restrição ao direito deve 
sempre ser interpretada de maneira estrita, donde incabível que 
se amplie os conceitos legais para impedir que acionistas 
participem da votação para a eleição do conselho fiscal, no 
assento dos acionistas minoritários. Verificada esta qualidade, 
de acionista não controlador ou minoritário, válido é o voto. As 
restrições são as da lei e só aquelas, não cabendo ampliações do 
intérprete.” 

                                                            
6 § 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a 
companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, 
formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao 
menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou 
combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa 
descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base 
em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em 
conformidade com o disposto no art. 4o-A. (g.n.) 
7 Art. 10 O instrumento da OPA será firmado conjuntamente pelo ofertante e pela instituição intermediária e 
conterá, além dos requisitos descritos no Anexo II a esta Instrução, o seguinte: 

 I – declaração do ofertante, quando este for acionista controlador ou pessoa a ele vinculada ou a própria 
companhia, de que se obriga a pagar aos titulares de ações em circulação, que aceitarem a OPA, (...)” 

§2º - Ressalvada a hipótese de OPA por alienação de controle, do instrumento de qualquer OPA formulada pelo 
acionista controlador, pessoa a ele vinculada ou a própria companhia, que vise à aquisição de mais de 1/3 (um 
terço) das ações de uma mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração do ofertante de que, caso 
venha a adquirir mais de 2/3 (dois terços) das ações de uma mesma espécie e classe em circulação, ficará 
obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes (...). (g.n.) 
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15. De fato, não faria sentido interpretar de forma ampla as hipóteses de vinculação de 
acionistas aos controladores, pois esse entendimento poderia excluir direitos e impor 
obrigações àqueles que, na realidade, não atuam de forma alinhada ao controlador, mas 
apenas, em algum nível, adotaram posições que coincidiram com as do controlador, o que não 
é proibido, desaconselhável nem, tampouco, deveria acarretar qualquer tipo de “suspeição”.  

16. O inciso III do art. 3º da ICVM 361 define ações em circulação como sendo todas as 
ações da companhia com exceção daquelas detidas “pelo acionista controlador, por pessoas a 
ele vinculadas, por administradores da companhia objeto, e aquelas em tesouraria”. Após, 
no inciso IV do art. 3º da mesma instrução, definiu-se pessoa vinculada como sendo aquela 
que “atue representado o mesmo interesse de outra pessoa”.  

17. A ICVM 361, de forma muito ponderada, razoável e racional, presumiu a vinculação 
quando houvesse relação de coligação (art. 3º, § 2º). Os precedentes da CVM, por sua vez, 
acrescentaram a regra da presunção relativa de vinculação em relação aos parentes em linha 
reta e os colaterais de até 2º grau, o que também me parece muito razoável, considerando que 
as relações de parentesco são extremamente fortes em nossa cultura. Os acordos de acionistas 
e outros instrumentos contratuais, dependendo dos conteúdos, também podem constituir 
fortíssima evidência de vinculação, conforme precedentes da CVM.      

18.  Assim, considerando as situações presentes em cada caso, a CVM pode e deve, 
quando houver indícios consistentes e convergentes de que acionistas estão atuando de forma 
alinhada com o controlador, classificar esses minoritários como vinculados. Pode-se até 
mesmo, em certos casos, presumir essa vinculação com o controlador (relação de coligação ou 
parentesco).  

19. No entanto, a ampliação dessas presunções, seja por critério predefinido, seja pela 
análise das circunstâncias de um caso concreto, deve ser feita com muita ponderação e 
parcimônia, para que não se caminhe para interpretações ampliativas que resultem em 
enquadramento como vinculada de pessoa cujos elementos apontados não são realmente 
fortes e unívocos para indicar grande probabilidade de alinhamento com o controlador de 
forma substancial (não contingencial).  

20. A meu ver, no presente caso, e nada obstante o excelente trabalho desenvolvido, a 
área técnica exacerbou em sua interpretação a respeito da vinculação, uma vez que, a partir de 
conceitos subjetivos como “conduta razoável” e “comportamento que faz sentido”, ingressou 
no âmbito da “decisão discricionária” de acionista no procedimento de OPA para concluir que 
seu comportamento só “faria sentido” se ela estivesse vinculada ao controlador.        
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21. Nesse aspecto, cumpre anotar que a posição da SRE foi bastante embasada no 
precedente julgado em 17/12/2013, quando a CVM decidiu, no caso UOL (PAS CVM nº 
RJ2012/4062), que o fato de o acionista ter votado contra a realização de um novo laudo de 
avaliação seria um fortíssimo elemento para comprovar que ele seria pessoa vinculada ao 
controlador. Eis os termos do trecho pertinente dessa decisão: 

57. Não obstante, parece-me totalmente inexplicável o 
comportamento dos Acionistas Queiroz na AGE de 5.10.2011. Nesta 
assembleia, os Acionistas Queiroz votaram contra a realização da 
segunda avaliação para efeito de determinação do valor de 
avaliação da Companhia, ainda que um grupo de minoritários tenha 
proposto arcar integralmente com os custos do segundo laudo caso o 
valor fosse inferior ao do primeiro (vide manifestação de fls. 
294). 

58. Mesmo considerando as justificativas apresentadas pelo acusado 
para sua atuação nesta assembleia, o seu comportamento somente me 
parece explicável em razão de uma atuação coordenada com a 
Folhapar para implementar o cancelamento de registro de companhia 
aberta da UOL. 

(...)  

62. Mas, mesmo que o acusado já tivesse decidido permanecer como 
acionista na Companhia, um eventual atraso no processo de 
cancelamento de registro não lhe traria nenhum grande prejuízo – 
considerando o tempo envolvido, os custos de listagem não parecem 
ser significativos a ponto de determinar a atuação de um grande 
acionista em matéria tão relevante. Aliás, uma segunda avaliação 
poderia indicar um valor maior do que a primeira, podendo 
eventualmente fazer com que a adesão à OPA se tornasse uma 
alternativa interessante mesmo para aqueles que inicialmente 
pretendiam manter seu investimento. 

63. Em razão disso e também de existirem questionamentos sobre a 
qualificação dos Acionistas Queiroz como titulares de ações em 
circulação antes mesmo da primeira assembleia, parece-me pouco 
factível imaginar que eles, se de fato não tivessem qualquer 
interesse específico no fechamento de capital, frustrariam a 
pretensão dos demais minoritários de obter uma segunda avaliação 
apenas por entender que o dispêndio de tempo adicional não seria 
justificável. 

(...) 

67. Ante o exposto, entendo que o acusado era pessoa vinculada à 
acionista controladora e não poderia, nessa qualidade, ter 
participado da assembleia da UOL realizada em 5.10.2011.” 

22. No referido precedente, é bom lembrar, havia acordo de acionistas, alegações de 
vinculação que datavam de antes do procedimento e outros elementos que talvez pudessem 
justificar a configuração de quadro de indícios fortes e convergentes que justificasse a 
classificação do acusado como acionista vinculado – mas todos os detalhes daquele caso não 
serão, por ausência de pertinência, apreciados no presente voto. 
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23. No que se refere, contudo, especificamente ao entendimento de que o voto do 
acionista contra a realização de um novo laudo seria algo racionalmente “inexplicável” e, 
portanto, indício determinante quanto à vinculação, tenho, com a devida vênia, que manifestar 
minha discordância. 

24. O art. 4º-A da Lei 6.404/76 possui a seguinte redação:  
“Art. 4o-A. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% 
(dez por cento) das ações em circulação no mercado poderão 
requerer aos administradores da companhia que convoquem assembléia 
especial dos acionistas titulares de ações em circulação no 
mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo 
mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor 
de avaliação da companhia, referido no § 4o do art. 4o.” (g.n.) 

25. Como de verifica pelo teor do supratranscrito dispositivo legal, após o requerimento 
de convocação de assembleia especial por titulares de 10% das ações em circulação, deverá 
ser realizada, naturalmente, a própria assembleia, onde todos os acionistas minoritários não 
vinculados (“ações em circulação”) poderão “deliberar” sobre a realização ou não de novo 
laudo de avaliação. 

26. Se há, como de fato há (por determinação legal), uma assembleia em que os seus 
participantes “deliberarão” sobre a realização de novo laudo, considero ser indubitável que os 
legítimos participantes do conclave poderão livremente votar pela aprovação ou pela rejeição 
da realização de um novo laudo, ou, ainda, se absterem de votar. 

27. O entendimento de que o acionista que vota contra a realização de um novo laudo 
estaria adotando comportamento “inexplicável” e, assim, deveria ser classificado como pessoa 
vinculada ao controlador, ou pelo menos ser submetido a forte presunção de vinculação, não  
me parece possuir sustentação jurídica, posto que comprometeria a liberdade de votação dos 
participantes da assembleia e seria contraditório com o próprio teor da lei. 

28. Considerando que, como exposto no item 12, os efeitos do enquadramento do 
acionista como pessoa vinculada são limitadores de diretos e geradores de obrigação, conclui-
se que o entendimento adotado no precedente praticamente afastaria, na prática, a 
possibilidade de algum acionista votar contra a realização de novo laudo, em virtude do risco 
decorrente desse posicionamento. 

29. Anote-se que, se realmente fosse essa a intenção do legislador, bastaria constar, do 
art. 4º-A da LSA, que 10% dos titulares de ações em circulação poderiam solicitar a 
realização de novo laudo de avaliação, sem a necessidade de realização de assembleia 
especial para deliberar a matéria. 
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30. Mas a Lei, como se verifica, exigiu a realização de assembleia para deliberar sobre o 
tema, razão pela qual os minoritários não vinculados que dela participam possuem, jurídica e 
naturalmente, a opção de livremente votar pela não realização de novo laudo, sem que, com 
isso, passem a ser considerados partes vinculadas ao controlador ou suspeitas de vinculação. 

31. Observe-se que a própria ICVM 361/02 prevê expressamente, no inciso II do art. 248, 
a possibilidade de os titulares de ação em circulação contra a realização de novo laudo, o que 
evidencia uma contradição entre a posição adotada pela SRE e a regulação. 

32. Em síntese: não se poderia extrair desse voto em assembleia especial consequências 
tão drásticas, e nem mesmo indícios fortes de vinculação, sob pena de ficar inviabilizado o 
livre exercício do voto, o que não é juridicamente correto nem recomendável. 

33. No presente caso, a SRE considerou o voto proferido por Mubadala, contra a 
realização do novo laudo, como sendo o principal indício de que o acionista minoritário seria 
parte vinculada à EIG, por considerar que esse voto “não faria sentido”, bem como porque tal 
comportamento seria “irracional” e “sem razoabilidade”, uma vez que ele poderia 
simplesmente se abster de votar. Transcreve-se, a seguir, a parte pertinente da decisão da SRE 
sobre a questão: 

“159. Independente do resultado da referida assembleia, o que precisa 
ser verificado é se a posição adotada por Mubadala faz sentido 
considerando o referido acionista como minoritário. 

160. Nessa linha, há que se pontuar primeiramente as conclusões a que 
chegamos anteriormente, de que, tanto com o preço da Oferta a R$ 6,69, 
quanto após a sua elevação para R$ 10,51, Mubadala tinha a intenção de 
permanecer como acionista da Companhia após o fechamento de capital. 

161.Dessa forma, a atitude racional de tal acionista teria sido a de 
atuar no sentido de criar a possibilidade de uma nova elevação no 
preço da OPA, que permitisse a ele reavaliar a decisão de permanecer 
ou não como acionista da Companhia. 

162.Porém, caso votasse a favor da realização de nova avaliação, 
estaria se arriscando a arcar com o custo do novo laudo. Nesse 
sentido, teria sido razoável que tal acionista simplesmente tivesse se 
abstido de votar na referida assembleia, eliminando assim esse risco e 
abrindo a possibilidade para um novo aumento de preço na OPA. 

163. Com relação ao risco de o ofertante desistir da oferta com a 
realização de um novo laudo que aponte para um preço superior ao até 
então vigente, entendemos que, em condições normais, o mesmo não seria 
relevante para o Mubadala naquela situação, visto que o resultado de 
tal atitude por parte dos Ofertantes iria resultar, no limite, no fato 

                                                            
8 Art. 24. Na revisão do preço da OPA adotar-se-á o seguinte procedimento: (...) 

 II – caso a assembléia especial delibere pela não realização de nova avaliação da companhia, será retomado o 
curso do processo de registro, ou da própria OPA pelo prazo remanescente, conforme o caso, devendo o 
ofertante providenciar, nesta última hipótese, a publicação de aviso de fato relevante, com a nova data de 
realização do leilão; 
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de o Mubadala permanecer como acionista da Companhia aberta, o que não 
poderia ser tão desvantajoso para ele, que pretendia, como vimos, 
manter-se acionista na Companhia fechada. Desta forma, quando 
observamos que o Mubadala abriu mão da possibilidade de apuração de um 
valor maior como resultado de um novo laudo, verifica-se que para este 
acionista seria significativamente desvantajoso permanecer na 
companhia aberta em relação à fechada, o que não parece ser razoável 
para um minoritário sem vínculos com os Ofertantes. 

(...) 

168. Com base nos fatos acima narrados, entendemos que a atuação de 
Mubadala ao longo do processo de fechamento de capital de Prumo 
demonstra que o mesmo tem a intenção de permanecer como acionista da 
Companhia após o seu fechamento de capital, independentemente do preço 
a ser oferecido pelos Controladores, sendo tal posição incompatível 
com a posição esperada para um acionista minoritário sem vinculação 
com o controlador.” (g.n) 

34. Parece-me que a posição da SRE é equivocada e ingressa no mérito da decisão 
discricionária da acionista quanto à adequação do “1º laudo” e conveniência ou não de 
realização de novo laudo de avaliação. 

35. Mubadala afirma que optou por votar contra a realização de um novo laudo em 
virtude das seguintes razões: a) “o relatório da Brasil Plural não apresentava erros materiais 
e foi baseado em suposições justas, consistentes com a pratica do mercado”; b) considerando 
o preço pago pelo investimento e o valor apontado no laudo (R$ 10,53), a Mubadala obteria 
“liquidez” com uma “taxa de retorno aceitável de acordo com suas políticas internas”; e c) 
caso o novo laudo chegasse a um valor diverso, o controlador poderia ser estimulado a retirar 
a oferta (OPA) mesmo no caso de o novo valor ser inferior, posto que ficaria evidenciada a 
possibilidade de fazer uma OPA com custo menor no futuro – sendo certo que a retirada da 
OPA obstaria a opção de liquidez do investimento de Mubadala. 

36. Além disso, sustentou que diversos outros minoritários votaram contra a realização 
de novo laudo, o que demonstraria que seu comportamento não seria ilógico ou sem 
razoabilidade diante das circunstâncias do caso.  

37. De fato, conforme informação fornecida pela SRE, 10 (dez) acionistas minoritários 
teriam votado contra a realização de novo laudo, dentre eles investidores internacionais 
sofisticados como “Bombardier” e “Macquarie”. 

38.   Diante das acusações da SRE e da defesa de Mubadala, e também levando em conta 
os aspectos jurídicos relacionados à liberdade de voto, chego à conclusão de que o sentido do 
voto não deve, em regra, ser considerado um indício de vinculação com o controlador, o que 
não impede que, excepcionalmente, possa essa circunstância ser levada em consideração (com 
peso reduzido) desde que combinado com outros indícios fortes e coincidentes.  
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39. Em relação ao indício, apontado pela SRE, relacionado à carta aberta da controladora 
dizendo que só prosseguiria com a OPA caso Mubadala e Itaú concordassem em permanecer 
na Companhia, afirma Mubadala que “não é parte de qualquer acordo com o acionista 
controlador da Prumo”. 

40. Não há, de fato, qualquer evidência clara de que Mubadala e Itau assinaram 
compromisso de permanência9. Itaú, aliás, informou que irá alienar suas ações na OPA, 
enquanto Mubadala afirmou que pretende deixar as opções abertas até o final do 
procedimento. 

41. Não se está dizendo que não possa existir um acordo oculto entre as partes, mas 
apenas que não há prova nem indícios fortes dessa existência, o que impede que se considere 
a carta pública e unilateral da AIG como evidência de que Mubadala estaria alinhada com a 
controladora. Certamente que evidências desse eventual acordo podem e devem ser 
investigados pela CVM com amplas possibilidades probatórias, mas até o presente momento  
não há prova nem evidências dessa possível situação. 

42. Acrescento que, a meu ver, em havendo alinhamento, não seria provável a 
divulgação de uma carta pública solicitando concordância de Mubadala e Itaú, uma vez que 
esse matéria seria, naturalmente, tratada em documento particular e vinculante. Não estou 
afirmando com isso que esse eventual acordo não possa existir, mas apenas que não há nos 
autos nenhuma evidência de que ele existe, sendo, ademais, a carta pública um contraindício 
de sua existência. 

43. A SRE alega ainda que a participação em aumento capital recente pelo valor de 
R$6,69 seria incongruente com a concordância inicial com o fechamento de capital pelo 
mesmo valor. Sobre essa questão, sustenta Mubadala que sua decisão de “subscrever ações no 
referido aumento de capital foi baseada exclusivamente no preço de emissão por ação que foi 
oferecido aos acionistas à época do aumento” uma vez que “na visão da Mubadala a emissão 
foi realizada, à época, por valor abaixo daquele que seria o valor econômico da companhia”. 

44. Considerando que o laudo a valor justo apontou R$10,53 por ação, patamar bem 
superior ao utilizado no aumento de capital de alguns meses atrás, parece fazer sentido a 
                                                            
9 O que diferencia esse caso do precedente Indusval (processo SEI 19957.002417/2016-10), em que as partes 
possuíam relações contratuais (acordo de acionistas) e de parentesco, existindo, ainda, compromissos 
irretratáveis de permanência na companhia assinados por vários acionistas. 

Poder-se-ia defender a necessidade de norma regulatória mais restritiva para votação na assembleia especial 
sobre novo laudo, ou mesmo interpretação específica nesse sentido, de modo a afastar, especialmente em OPA 
promovida pela própria companhia, o voto de todos que tenham demonstrado evidências de que já estariam 
decididos pela permanência na sociedade após fechamento de capital, mas sem que eles fossem considerados, 
para todos os efeitos, “partes vinculadas”, o que me parece visivelmente inadequado.     
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alegação de Mubadala de que o valor utilizado no aumento de capital seria vantajoso, e por 
isso ele subscreveu o aumento no limite de seu direito de preferência. 

45. Acrescente-se que, no referido aumento de capital, houve sobras, uma vez que alguns 
minoritários, inclusive Itaú, não exerceram o direito de preferência. Nem mesmo a EIG 
subscreveu a totalidade dessas sobras, mas apenas pequena parte, de forma que o aumento de 
capital foi aproximadamente 11% inferior ao valor inicialmente proposto. 

46. O fato de haver sobras no aumento de capital que adotou R$ 6,69 por ação demonstra 
que esse valor não era entendido pelo mercado como extremamente vantajoso e fora da 
realidade, pois, se assim fosse, as sobras seriam certamente subscritas pelos demais acionistas.  

47. Assim, diante dessas circunstâncias, não é possível afirmar que a opção de Mubadala 
de rejeitar a realização de novo laudo seja irracional, posto que a saída por esse valor geraria 
bom ganho para a investidora em prazo bastante reduzido. 

48. Também não considero categoricamente sem razoabilidade o argumento de 
Mubadala de que modificações de valor em virtude de novo laudo, seja para mais ou para 
menos, aumentariam a chance (probabilidade) de que EIG retirasse a oferta, o que justificaria 
seu posicionamento contrário na assembleia especial. Realmente, se o valor do novo laudo 
fosse bastante inferior ao primeiro, EIG poderia entender que não seria economicamente 
recomendável prosseguir com a OPA. Por outro lado, caso o valor apurado no segundo laudo 
fosse maior, tal circunstância também poderia desestimular o prosseguimento da OPA. 

49. Pode-se discordar desses argumentos apresentados pela Mubadala, mas não se pode 
dizer que eles são absurdos ou inexplicáveis. Parece-me que a CVM não deveria ingressar 
nessa análise de caráter subjetivo do acionista, para impor sua posição sobre tema que envolve 
uma apreciação técnica de caráter semelhante ao negocial. 

50. Além disso, a Mubadala indica que não participou do aumento de capital anterior da 
Prumo, realizado em 2014, o que também seria, embora fraco, um contraindício em favor das 
alegações da acionista. 

51. Quanto à alegação da SRE de que Mubadala só participou de deliberações em que a 
controladora (EIG) não poderia votar, sustenta a acionista que isso seria explicável pela 
circunstância de que só nessas oportunidades seu voto teria influência na deliberação. Embora 
entenda a perspectiva da SRE, não se pode dizer que a explicação de Mubadala seja ilógica ou 
sem razoabilidade, uma vez que ele embute uma visão visivelmente pragmática e racional. 

52. Em relação à afirmação da SRE de que Mubadala votou a favor do fechamento de 
capital na assembleia de 25/11/2016 sobre a saída do novo mercado, sustenta a acionista que 
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em conjunto com ela votaram a maioria dos minoritários, inclusive o Itaú, de forma que 
mesmo sem os votos de Mubadala a matéria teria a maioria do free float.  

53. Além disso, a posição dos minoritários nessa assembleia seria simbólica, uma vez 
que o controlador participa dessa deliberação e, portanto, é quem efetivamente decide essa 
matéria (considerando sua participação majoritária). 

54. Acrescenta ainda a Mubadala que aquela decisão seria justificado pelas seguintes 
razões:       

“A votação em favor do fechamento de capital foi, na opinião da 9 
West, a melhor alternativa para os acionistas minoritários, uma 
vez que lhes permitiu conhecer o valor econômico de seu 
investimento na companhia (avaliado por uma empresa 
especializada), sendo que a decisão final acerca do processo de 
fechamento de capital permaneceria condicionada ao sucesso da 
OPA, nos termos da Instrução CVM nº 361.” 

55. Mas uma vez não se pode concluir que a posição adotada por Mubadala seja 
inexplicável ou ilógica nesse particular, pois realmente a OPA poderia em tese ser uma 
oportunidade interessante para que ela tivesse a opção de se desfazer de sua substancial 
participação acionaria, com base em valor justo apurado em laudo técnico. 

56. Além disso, como a maioria dos minoritários votou nesse mesmo sentido, inclusive o 
Itaú (outro minoritário substancial e tecnicamente capacitado para avaliar o cenário), entendo 
que há contraindícios em favor da Mubadala. Entendimento diverso colocaria Itaú e outros 
minoritários em posição de suspeição, podendo também ser considerados vinculados, o que 
me parece um tanto exagerado. 

57. Quanto à alegação da área técnica de que não haveria qualquer razoabilidade na 
posição de minoritário que concordasse com o fechamento de capital, responde Mubadala que 
o fechamento traria “reduções de custo substanciais”. 

58. Em regra, não há dúvida de que os minoritários preferem e estão bem mais 
garantidos em uma companhia aberta, mas isso não é uma regra absoluta, o que impede que se 
conclua, de forma simplista, que o minoritário que vota pelo fechamento de capital estaria 
sempre alinhado com a controladora – aliás, a possibilidade de concordar com o fechamento é 
uma hipótese expressamente prevista na ICVM 361 (ver nota de rodapé 8).  

59. Ademais, Mubadala não afirma que vai permanecer na companhia fechada, mas 
apenas que está avaliando essa opção. Não se pode, data venia, extrair dessa posição 
alinhamento com o controlador, o que configuraria uma interpretação exageradamente 
extensiva. 
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60. Alega ainda a SRE que a sondagem por parte de Mubadala quanto à possibilidade de 
o Itaú vender sua participação societária seria um indício de que ela estaria alinhada com EIG 
e que já teria decidido permanecer na companhia após o fechamento de capital. Mubadala, por 
sua vez, sustenta que o objetivo seria ter a mera “possibilidade” de aumentar sua participação 
(para mais de 10%) caso decidisse permanecer na companhia fechada, o que lhe conferiria, 
nesse cenário, alguns direitos especiais previstos na Lei 6.404/76. 

61. Apesar das explicações da acionista, entendo que essa circunstância seria um indício 
realmente relevante, que, junto com outros indícios, poderia levar a um quadro robusto de 
alinhamento de interesse que configurasse vinculação.  

62.  Não existem, contudo, no processo, outros indícios consistentes e convergentes que 
corroborem essa situação, razão pela qual entendo que esse indício isolado não seria 
suficiente para configurar a vinculação entre Mubadala e EIG, ou mesmo uma alinhamento 
específico quanto à decisão de cancelamento do registro da Prumo.  

63. Anote-se, por fim, que entendo ser bastante curiosa a afirmação da Mubadala de que 
suas decisões estão submetidas a processo complexo e burocratizado em virtude de ser um 
fundo soberano vinculado ao Governo de Abu Dhabi, uma vez que não se afigura crível que 
veículo de investimento de tal magnitude esteja submetido a procedimentos tão lentos e 
arcaicos de decisão. Essa observação paralela, contudo, não altera as conclusões de meu voto. 

CONCLUSÃO       

64. Diante de todos esses indícios, contraindícios e explicações, não creio que se possa 
afirmar que existam evidências suficientes de que Mubadala atua representando o mesmo 
interesse de EIG ou mesmo que ela já esteja alinhada quanto ao fechamento de capital, posto 
que não existem indícios fortes e convergentes que demonstrem essas situações, e ainda 
porque o enquadramento de acionista como parte vinculada deve ser interpretado de forma 
estrita.  

65. Ressalve-se que não se está dizendo que inexiste vinculação entre Mubadala e EIG, 
mas apenas que não há, no presente processo administrativo, provas nem indícios fortes e 
convergentes da vinculação ou do alinhamento quanto ao fechamento de capital, de forma que 
a questão deveria ser aprofundada em processo sancionador, onde, obtendo-se mais elementos 
probatórios, poder-se-ia, eventualmente, ter uma configuração mais clara da situação.  
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66. Do exposto, considerando as provas e argumentos constantes dos autos, entendo não 
está evidenciada a situação de vinculação entre Mubadala e EIG, razão pela qual voto pelo 
provimento dos recursos interpostos. 

É o meu voto. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2017. 

 

Original assinado por 

Gustavo Tavares Borba 

Diretor 


