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Processo Administrativo CVM nº 19957.011269/2017-05 
Reg. Col. nº 0870/17 

 
 

 
Interessado:  Companhia Paranaense de Energia – Copel 
 
Assunto:  Pedido de reconsideração da decisão do Colegiado que declarou a ilegalidade de 

matéria submetida a assembleia geral extraordinária da Companhia Paranaense 
de Energia – Copel. 

 
Relator:  Presidente Marcelo Barbosa 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

1. Trata-se de pedido de reconsideração (“Pedido”) apresentado em 19 de janeiro de 2018 pelo 

Estado do Paraná (“Requerente”), na qualidade de acionista controlador da Companhia Paranaense de 

Energia (“Copel” ou “Companhia”), por intermédio do Conselho de Controle das Empresas Estaduais 

– CCEE1, contra a decisão unânime do Colegiado (“Decisão”), tomada na reunião2 realizada em 05 de 

janeiro de 2018 (“Reunião”), pela ilegalidade da indicação e eleição de membros para o Comitê de 

Indicação e Avaliação da Companhia (“CIA”) que seria submetida à deliberação na assembleia geral 

extraordinária realizada em 09 de janeiro de 2018 (“AGE”)3. Na Reunião, proferi manifestação de 

voto (“Manifestação de Voto”), cujos fundamentos foram integralmente seguidos pelos demais 

membros do Colegiado.  

2. Em 22 de dezembro de 2017, o acionista minoritário BNDES Participações S.A. – 

BNDESPAR, então recorrente, com base no disposto no art. 124, § 5º, II da Lei nº 6.404/76, pleiteou a 

interrupção do curso do prazo de convocação da AGE a fim de que a CVM analisasse a legalidade da 

apresentação de determinados candidatos ao CIA. Na visão do BNDESPAR, as indicações ao CIA, 

apresentadas pelo Estado do Paraná, estariam em desacordo com a Lei nº 13.303/2016 (“Lei das 

Estatais”) 4, uma vez que, segundo o recorrente, às indicações de membros a tal Comitê deveriam se 

aplicar as mesmas vedações impostas pela Lei das Estatais para os membros do Conselho de 

Administração. 

                                                            
1 SEI nº 0424769. 
2 SEI nº 0416724. 
3 Conforme consta da ata da AGE, divulgada no site da CVM em 18 de janeiro de 2018, esta matéria foi retirada da pauta da 
AGE em razão da Decisão, comunicada à companhia através do Ofício nº 1/2018/CVM/SEP/GEA-3, de 05.01.2018.   
4 SEI nº 0412919. 
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3. Feita a devida análise do assunto, o Colegiado concluiu em sentido diverso do entendimento 

da área técnica5, e considerou ser um contrassenso a possibilidade de uma pessoa inelegível para 

ocupar um cargo no Conselho de Administração ou no Conselho Fiscal da Companhia ser indicada 

para o cargo de membro do CIA, órgão encarregado da verificação da conformidade do processo de 

indicação e de avaliação dos membros dos citados Conselhos de Administração e Fiscal. 

4. No Pedido, o Requerente suscitou, como preliminar, que a CVM teria sido omissa ao não 

realizar a oitiva do acionista controlador e dos indicados ao CIA da Copel quanto à matéria em 

discussão, conforme a SEP teria recomendado. Na visão do Requerente, a oitiva prévia dos 

interessados seria “maneira de prestigiar o efetivo contraditório, previsto no art. 9º do Código de 

Processo Civil” (fls. 3 do Pedido)6. 

5. Em seguida, o Requerente tratou do mérito da Decisão, dividindo suas considerações em três 

pontos: (i) “Ausência de previsão legal quanto aos requisitos para composição do CIA” (fls. 4-12); 

(ii) “Da possível eficácia erga omnes da decisão da CVM. Impossibilidade de pronunciamento quanto 

ao tema” (fls. 12-13); e (iii) “Da estrutura dos Comitês de Indicação e Avaliação nas estatais 

paranaenses” (fls. 13-15). 

6. Quanto ao primeiro ponto, o Requerente sustentou que a CVM teria atuado como “verdadeiro 

legislador positivo” (fls. 11) ao estabelecer vedações não previstas em lei e realizar interpretação 

contra legem, privando o acionista controlador e os indicados do “legítimo exercício de um direito 

sem a necessária previsão legal” (fls. 11). 

7. Em relação ao segundo ponto, o Estado do Paraná sustentou que “[n]ão há na Lei das Estatais 

qualquer tratamento diferenciado, no tocante ao CIA, quanto ao fato de as empresas negociarem ou 

não valores mobiliários no mercado de capitais. Com isso, a interpretação dada pela CVM ao art. 10 

da Lei Federal nº 13.303/2016 acaba por incidir apenas às companhias abertas, gerando uma 

situação diferenciada sem respaldo em lei: enquanto as companhias abertas estariam obrigadas a 

seguir o decidido pelo colegiado, as companhias fechadas e as empresas públicas teriam plena 

liberdade para constituir seus comitês de indicação e avaliação.” (fls. 12). 

                                                            
5 A Superintendência de Relações com Empresas – SEP, por meio do Relatório nº 140/2017-CVM/SEP/GEA-3, firmou 
entendimento no sentido de que aplicar à eleição dos membros do CIA as vedações expressamente aplicáveis aos membros 
da administração e do Comitê de Auditoria Estatutário, previstas respectivamente no art. 17, § 2º e no art. 25, § 1º, da Lei das 
Estatais, seria restringir direitos bastante relevantes sem autorização legal ou previsão no estatuto da companhia. Nesse 
sentido, a área técnica concluiu que a proposta submetida à AGE não violaria dispositivos legais ou regulamentares. (SEI nº 
0414933). 
6 Art. 9º do Código de Processo Civil: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida.” 
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8. Em seguida, o Requerente sublinhou que, “havendo dúvida quanto à extensão das vedações 

previstas no art. 17, § 2º, aos membros do CIA, não compete à CVM, mas ao Superior Tribunal de 

Justiça manifestar-se sobre o tema, na condição de órgão constitucionalmente legitimado a promover 

a uniformização da interpretação da legislação federal.” (fls. 13). 

9. No tocante ao terceiro ponto, o Estado do Paraná entendeu pela necessidade de que os comitês 

de indicação e avaliação das estatais paranaenses sejam constituídos pelas mesmas pessoas, a fim de 

garantir uma avaliação padronizada e isonômica. 

10. Nesse sentido, sublinhou-se que, caso o Estado do Paraná optasse por constituir comitês com 

composição diferenciada em cada companhia, seria necessário o recrutamento de cerca de 100 (cem) 

profissionais, o que representaria riscos à uniformidade das análises realizadas, bem como gastos 

desnecessários. 

11. Após expor suas considerações, o Estado do Paraná requereu a reconsideração da Decisão, a 

fim de que seja reconhecida a legalidade das indicações ao CIA da Copel, na forma contida na 

Proposta da Administração para a AGE originalmente submetida aos acionistas.  

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

1. Preliminarmente, cabe notar que a possibilidade de apresentação de pedidos de reconsideração 

de decisões do Colegiado da CVM está prevista no item IX da Deliberação CVM nº 463/2003, o qual 

estabelece regra de legitimidade e hipóteses de cabimento, conforme se vê abaixo: 

 “IX. A requerimento de membro do Colegiado, do Superintendente que houver proferido a 

decisão recorrida, ou do próprio recorrente, o Colegiado apreciará a alegação de existência 

de erro, omissão, obscuridade ou inexatidões materiais na decisão, contradição entre a 

decisão e os seus fundamentos, ou dúvida na sua conclusão, corrigindo-os se for o caso, 

sendo o requerimento encaminhado ao Diretor que tiver redigido o voto vencedor no exame 

do recurso, no mesmo prazo previsto no item I, e por ele submetido ao Colegiado para 

deliberação.” (grifou-se) 

2. De acordo com o citado dispositivo, são três os sujeitos dotados de legitimidade para 
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apresentar pedido de reconsideração ao Colegiado: (i) um membro do Colegiado; (ii) o 

Superintendente que houver proferido a decisão recorrida; e (iii) o próprio recorrente. 

3. Tendo em vista que o recurso objeto da Decisão foi interposto pela BNDES Participações 

S.A., e que a contraparte na controvérsia era a Copel (e não o Estado do Paraná), parece faltar ao 

Requerente a necessária legitimidade para apresentar o Pedido, ainda que se considere seu interesse 

como acionista controlador da Companhia. A esse respeito, vale transcrever trecho do voto do Diretor 

Henrique Machado, em recente precedente deste Colegiado, acerca da legitimidade recursal7: 

“Ao contrário do que afirma o requerente, a legitimidade recursal (ou processual) não é mero 
formalismo. Traduz-se, em verdade, em primado da segurança jurídica e garantia do devido 
processo legal, não se podendo conceber no atual sistema jurídico a hipótese na qual todo e 
qualquer cidadão possa recorrer de qualquer decisão judicial ou administrativa.” 

4. Ainda que fosse possível desconsiderar a ilegitimidade do Requerente em favor de seu 

interesse, seria necessário superar o problema da ausência de enquadramento possível do Pedido nas 

hipóteses de cabimento de pedidos de reconsideração previstas no item IX da Deliberação CVM nº 

463/2003 acima transcrito. A leitura do Pedido deixa claro que o Requerente utilizou-se desse meio 

para intentar nova rediscussão do mérito da Decisão. Nesse sentido, transcrevo trecho da manifestação 

de voto do Diretor Gustavo Borba, no âmbito do Processo CVM n° RJ2013/7943: 

“O referido dispositivo permite o reexame da decisão apenas nas hipóteses de ‘existência de erro, 
omissão, obscuridade ou inexatidões materiais na decisão, contradição entre a decisão e os seus 
fundamentos, ou dúvida na sua conclusão’, de modo que a alteração da decisão deve ocorrer 
apenas excepcionalmente, quando for demonstrado um equívoco evidente na decisão, a fim de 
evitar ambiente de insegurança e falta de efetividade das decisões.” (24 de novembro de 2015) 

5. Ao se analisar o Pedido, nota-se que inexistem fatos novos apresentados pelo Requerente, o 

qual tampouco indicou a existência de erros materiais ou contradições a serem corrigidos, ou mesmo 

obscuridades a serem esclarecidas na Decisão. A esse respeito, friso que todos os fatos alegados no 

Pedido já foram integralmente analisados e considerados quando da prolação da Decisão, não estando 

no escopo deste foro a rediscussão da fundamentação e conclusão da Decisão8-9.  

6. Entendo superada, portanto, a etapa de discussão de mérito a respeito da adequação das 
                                                            
7 Pedido de reconsideração julgado em 08.08.2017, no âmbito do PA CVM nº RJ2013/7516, no qual o Colegiado, por 
unanimidade, acompanhou a manifestação de voto do Diretor Relator. 
8 Nesse sentido, voto do Diretor relator Luiz Antônio de Sampaio Campos nos autos do PA CVM n° RJ-2002/8130: "[e]m 
segundo lugar, porque não há nenhum erro material ou fato novo a ensejar o pedido de reconsideração, limitando-se o 
reclamante a renovar, com maior ou menor ênfase, os argumentos que já havia expedido nas suas manifestações anteriores e 
que foram examinadas pelo Colegiado, o que não ampara pedido de reconsideração e, mesmo que amparasse, não 
mudariam o voto proferido, porque a questão posta no pedido de reconsideração já havia sido integralmente examinada 
quando do julgamento do recurso e as razões que lá me pareceram válidas para rejeitar a pretensão dos requerentes da 
reconsideração entendo que remanescem válidas mesmo à luz dos argumentos constantes do pedido de reconsideração." 
9 Também nessa linha, voto do Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes no âmbito do PA CVM nº RJ2013/7943: 
“o pedido de reconsideração não pode ser usado como foro para rediscussão de fatos e argumentos já anteriormente 
analisados pelo Colegiado quando de sua decisão ou como instrumento protelatório.” 
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indicações feitas pelo Estado do Paraná para a ocupação de cargos no CIA. As razões que 

fundamentam o entendimento deste Colegiado encontram-se em minha Manifestação de Voto, não 

cabendo repisá-las. 

7. De todo modo, apesar de ausentes as condições de legitimidade e cabimento do Pedido, o que 

por si já obsta seu prosseguimento, entendo cabíveis algumas considerações a respeito da matéria que 

gerou a controvérsia. Isso porque se trata de tema analisado pela primeira vez por este Colegiado, 

relativo à interpretação de normativo recente e de evidente interesse público. 

8. Inicialmente, registro ter analisado, uma a uma, as razões apresentadas pelo Requerente em 

seu Pedido.  Alguns comentários apresentados pelo Requerente em seu Pedido, caso analisados sem a 

devida cautela, podem levar a uma leitura equivocada da Decisão e de suas consequências. Assim 

sendo, aproveito a oportunidade para tratar de pontos suscitados pelo Requerente anteriormente ao 

Pedido que refletem, a meu ver, equívocos de interpretação da Lei nº 13.303/16 e entendimento 

impreciso sobre a competência da Comissão de Valores Mobiliários. 

 

9. Refiro-me, em primeiro lugar, ao que o Requerente identifica como uma possibilidade de 

“eficácia erga omnes da decisão da CVM”, decorrente do fato de que a competência normativa e 

fiscalizadora desta Autarquia se estende apenas às companhias abertas, enquanto que a Lei nº 

13.303/16 se aplica indistintamente às companhias com ou sem registro de companhia aberta (e 

mesmo a sociedades constituídas sob outra forma). 

 

10. O corolário que o Requerente extrai das asserções acima é que “a interpretação dada pela 

CVM ao art. 10 da lei Federal nº 13.303/16 acaba por incidir apenas às companhias abertas, gerando 

uma situação diferenciada sem respaldo em lei: enquanto as companhias abertas estariam obrigadas 

a seguir o decidido pelo colegiado, as companhias fechadas e as empresas públicas teriam plena 

liberdade para constituir seus comitês de indicação e avaliação.”  

 

11. Sobre o que afirma o Requerente, há que se reconhecer a limitação da competência desta 

CVM ao campo das companhias abertas. E isso ocorre porque tais companhias, ao pleitearem o acesso 

ao mercado de capitais – e portanto à captação de recursos junto ao público investidor – fizeram uma 

opção consciente e muito clara pela submissão à tutela estatal exercida pela CVM. 

 

12. Sustentar, como faz o Requerente em seu Pedido, que a Lei nº 13.303/16 se aplica a todas as 

estatais e portanto as companhias abertas não poderiam receber “tratamento diferenciado” significa 

desconsiderar um aspecto essencial do sistema normativo do mercado de valores mobiliários, qual 
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seja, o da existência de um órgão regulador cuja competência prevista em lei inclui a fiscalização das 

companhias abertas em diversos aspectos de seu funcionamento, entre eles o da observância da lei. 

 

13. Desse modo, entendo que a CVM, ao fiscalizar o cumprimento, por companhias abertas, de 

regras legais, não pode pautar seu entendimento de forma a se desviar daquilo que reflita sua análise 

isenta e técnica do texto da norma, mesmo que isso possa, como aponta o Requerente, resultar em 

“tratamento diferenciado”. 

 

14. Aliás, sobre esse ponto específico – a interpretação do art. 10 da Lei nº 13.303/16 – é 

especialmente importante que haja uma tutela atenta do regulador do mercado de valores mobiliários, 

uma vez que as companhias abertas tipicamente contam com acionistas minoritários que podem ter 

interesse em acompanhar a gestão dos negócios mais proximamente e para tanto devem poder contar 

com um aparato de governança bem estabelecido.  

 

15. Vejo, dessa forma, como equivocada a leitura que o Requerente faz, de que a CVM não 

poderia exercer sua competência legal com relação às companhias abertas de economia mista quando 

o tema subjacente envolver regra também aplicável a companhias fechadas e empresas públicas.  

 

16. Por fim, cabe tratar de uma tentativa do Requerente de demonstrar existência de descompasso 

entre conclusão constante da Decisão e determinados fundamentos de minha Manifestação de Voto. 

 

17. No item 3.22 do Pedido, o Requerente transcreve os parágrafos 44 e 45 de minha 

Manifestação de Voto, nos quais afirmo, em essência, que o art. 160 da Lei das S.A. parece refletir 

uma opção por sujeitar os integrantes dos comitês de assessoramento apenas às regras da Seção IV 

(Deveres e Responsabilidades) do Capítulo XII (Conselho de Administração e Diretoria) sem, no 

entanto, fazer menção à Seção III, onde constam as normas comuns aos administradores, inclusive os 

requisitos e impedimentos para o exercício dos cargos. 

 

18. Com base nessa transcrição, quis o Requerente expor uma aparente contradição que 

supostamente viciaria o entendimento adotado pelo Colegiado e contra o qual se insurgiu o 

Requerente. Chega o Requerente a dizer que o Colegiado fez, “de maneira expressa e declarada”, 

interpretação contra legem de dispositivos da lei societária.  

 

19. Novamente, o que se percebe, a meu ver, é a utilização, pelo Requerente, da via do pedido de 

reconsideração para rediscutir questão de substância já tratada anteriormente e decidida unanimemente 
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pelo Colegiado.  

 

20. Se o Requerente der a devida atenção aos parágrafos de minha Manifestação de Voto que 

seguem aos que optou por transcrever, perceberá que procurei formular as razões pelas quais entendo 

que, embora o comando do art. 160 da lei societária faça remissão a apenas uma Seção do Capítulo 

XII, outros dispositivos seriam igualmente aplicáveis.  

 

21. Ou seja, na tentativa de caracterizar meu entendimento como “interpretação contra legem” 

feita “de maneira expressa e declarada”, o Requerente se amparou em leitura convenientemente 

seletiva de minha Manifestação de Voto, omitindo, de sua transcrição, trechos que refletem as razões 

pelas quais entendo não haver o contrassenso apontado pelo Requerente. Ausente, portanto, qualquer 

mérito em tal alegação. 

22. Como afirmei, as considerações acima se justificam em vista da oportunidade de 

esclarecimento ao mercado propiciada pelo Pedido, ainda mais em razão da importância da novidade 

do tema. 

23. Pelo exposto, por entender que os fundamentos do Pedido não se enquadram nas hipóteses 

previstas no item IX da Deliberação CVM nº 463/2003, voto pelo não conhecimento do Pedido, com a 

consequente manutenção da Decisão. 

É como voto.  

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. 

 

Original assinado por 

Marcelo Barbosa 

Presidente Relator 

 


