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Decisão da CVM sobre assembleia é alvo
de queixa da Amec

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou uma "dark pool", ou piscina
escura, das assembleias de acionistas com uma recente decisão a respeito da
Companhia de Seguros Aliança da Bahia que desagradou o principal grupo
organizado de investidores de bolsa do Brasil. No caso em questão, o
colegiado da xerife do mercado manifestou entendimento de que presidentes
de assembleias não estão sujeitos a suas ações punitivas.

A função legal do presidente de assembleia é dirigir os trabalhos e a condução
dos encontros de acionistas. No entendimento manifestado pelo colegiado, o
presidente de assembleia não está no rol de agentes a serem investigados pois
não é listado na legislação que determina a atuação da CVM, a Lei 6.385/76.

Diante do caso, a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec)
encaminhou carta à autarquia para manifestar a preocupação com o tema, o
descontentamento com a decisão pela jurisprudência criada e a expectativa
de que no futuro a abordagem do regulador seja diversa.

"Nossos associados consideram um retrocesso no exercício da proteção dos
acionistas minoritários contra condutas abusivas de eventuais prepostos de
acionistas controladores que estarão fora do alcance de medidas coercitivas
que poderiam ser impostas pelo regulador", diz a correspondência.

"A CVM tem mandato legal para ser pró-investidor, mas não me parece que
neste caso está exercendo esse viés" enfatizou Mauro Rodrigues da Cunha,
presidente da associação, ao Valor. O argumento usado por ele é a mesma
lei que serviu à decisão da autarquia para a Aliança da Bahia, mas em outro
trecho. A legislação determina que o regulador tem entre suas finalidades
"proteger titulares de valores mobiliários contra (...) atos ilegais de
administradores e acionistas controladores das companhias abertas".

Em sua carta, a Amec ressalta que o presidente da assembleia tem funções
relevantes no conclave de acionistas determinadas pela regulação, entre as
quais, definir a elegibilidade do acionista para exercício do direito de voto
nos encontros. "Qualquer ilegalidade ou abuso no exercício desse
poder/dever expressamente reconhecido pela própria CVM deve receber a
devida punição", escreve o presidente da Amec no documento dirigido ao
colegiado do regulador.

"Abrir mão da supervisão e da punição de eventuais abusos ocorridos pelo
presidente da assembleia, delegando tais poderes exclusivamente ao Poder
Judiciário, equivale a dizer que não há proteção eficaz na esfera
administrativa, relegando os acionistas à sua própria sorte por ocasião da
assembleia, haja vista que toda sorte de abuso poderá ocorrer" se o
presidente do encontro não estiver expressamente listado entre os agentes
que são alvos de fiscalização da CVM.

Em outras palavras, para o presidente da Amec, quando os presidentes da
mesa de assembleia não foram conselheiros ou controladores das
companhias, o direito dos minoritários poderá ser "assassinado".

Por Graziella Valenti | De São Paulo
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Captações externas
Operações mais recentes

Tomador Valor* Meses Retorno**

Itaú 750 - 6,5%
Petrobras 4.350 60 -
CSN 350 60 8,03%
Safra 500 60 -
GOL 150 84 7%
Natura 750 60 5,375%

Veja as tabelas completas no ValorData

Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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