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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/8272 

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.010833/2018-45) 

Reg. Col. 1366/19 

Acusado: Eike Fuhrken Batista  

Assunto: Apurar descumprimento ao art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976. 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

RELATÓRIO 

I. OBJETO 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 

Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken 

Batista (“Eike Batista” ou “Acusado”), na qualidade de presidente do conselho de administração 

(“CA”) e acionista controlador da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (“MMX” ou “Companhia”), à época dos fatos, por ter votado, em alegada situação de 

conflito de interesses, em deliberação do CA da Companhia que aprovou o distrato de contrato de 

fornecimento de energia elétrica (“Distrato”), celebrado entre a MMX e a MPX Energia S.A., 

atualmente denominada Eneva S.A. (“Eneva”), companhia da qual também era acionista, 

vinculado a acordo de acionistas para compartilhamento de controle (“Acordo de Acionistas”). 

Segundo a SEP, o Acusado infringiu o disposto no art. 156, caput, da Lei nº 6.404, de 15.12.19761 

(“LSA”).  

II. ORIGEM 

2. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM nº SP2015/339, instaurado a partir 

de reclamação apresentada por um acionista minoritário da Companhia (“Reclamante”)2, 

descrevendo alegados abusos realizados pelos administradores da Companhia na celebração do 

Distrato (“Reclamação”).  

 
1 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o 

da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-

los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza 

e extensão do seu interesse. 
2 Doc. SEI 0647903, fls. 01-03. 
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III. FATOS 

3. Em 12.09.2011, a MMX divulgou fato relevante3 informando sobre a celebração de 

contrato de fornecimento de energia elétrica com a Eneva, por meio do qual essa forneceria energia 

à MMX e suas subsidiárias, com a finalidade de viabilizar a operação de unidade denominada 

Serra Azul (“Projeto Serra Azul”), um dos principais empreendimentos do plano de expansão da 

Companhia4, pelo prazo de 15 anos, contados a partir de maio de 2014, ao preço base de R$ 

125/MWh, totalizando o valor aproximado de R$ 3,3 bilhões. 

4. Posteriormente, em 03.05.2012, novo fato relevante5 foi divulgado pela MMX, 

informando sobre a celebração de aditivo ao referido contrato, desmembrando-o em dois: um 

contrato de fornecimento de energia elétrica a curto prazo e outro a longo prazo (em conjunto, 

“Contratos”). Com as alterações, o contrato de curto prazo vigoraria pelo período de janeiro de 

2014 a dezembro de 2018, durante o qual a Eneva forneceria energia elétrica à Serra Azul ao preço 

base de R$ 102,00/MWh, mantendo-se, para o período restante, de janeiro de 2019 a maio de 2029, 

os mesmos termos e condições pactuados no contrato original para o contrato de longo prazo. 

5. Entretanto, em 13.04.2015, a MMX divulgou novo fato relevante6, desta vez informando 

sobre a celebração do Distrato, aprovado em reunião do CA da MMX7 (“RCA MMX”), realizada 

em 10.04.2015, e da Eneva8 (“RCA Eneva”), realizada em 09.04.2015. Por meio de tal 

instrumento, a Eneva se comprometeu a pagar o valor de R$ 40 milhões pela integralidade dos 180 

MW de energia elétrica negociados e pendentes de fornecimento a partir de 2016 e por todo e 

qualquer outro direito objeto dos Contratos.  

6. Em 11.09.2015, o Reclamante protocolou a Reclamação criticando os termos e condições 

do Distrato, sob o argumento de que o valor acordado nos Contratos, independentemente da 

utilização ou não da energia, conferia à MMX alto potencial de ganho financeiro, dado que a 

possibilidade de venda da energia contratada a terceiros ou de liquidação mensal na Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) poderia gerar ganhos superiores a R$ 1 bilhão. 

Como justificativa, alegou que, à época da celebração do Distrato, a energia era comercializada no 

mercado a R$ 388,00/MWh e, a longo prazo, a R$ 220,00/MWh, valores estes superiores ao 

pactuado no Distrato. 

 
3 Doc. SEI 0725738, fls. 07. 
4 Doc. SEI 0725738, fls. 20. 
5 Doc. SEI 0725738, fls. 14. 
6 Doc. SEI 0647903, fls. 64. 
7 Doc. SEI 0647903, fls. 33. 
8 Doc. SEI 0647903, fls. 32. 
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7. Assim, o Reclamante entendeu que a celebração do Distrato, com compensação de apenas 

R$ 40 milhões pela Eneva, não respeitou os melhores interesses da MMX, pois desconsiderou (i) 

a vantagem econômica e a situação financeiramente vantajosa decorrente dos Contratos e (ii) o 

valor global de R$ 3,3 bilhões dos Contratos ou o possível ganho superior a R$ 1 bilhão.  

8. A fim de compreender as razões pelas quais a MMX celebrou o Distrato com 

compensação que considerou irrisória frente ao valor de mercado, o Reclamante questionou a 

MMX diretamente, a qual lhe informou9 que havia avaliado todas as hipóteses economicamente 

viáveis, optando por aquela que, no seu entendimento, melhor atendia aos seus interesses e de seus 

acionistas. Por ter considerado vagas as explicações dadas pela Companhia, o Reclamante solicitou 

à CVM que apurasse a existência de eventuais irregularidades no negócio. 

9. Recebida a Reclamação, a Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores 

(“SOI”), solicitou, em 23.09.2015, esclarecimentos à MMX10. Em 12.11.2015, a MMX apresentou 

resposta, alegando que se encontrava em situação financeira delicada, devido à desaceleração da 

demanda por minério de ferro e à queda do preço da referida commodity, bem como em virtude da 

crise de crédito deflagrada em outras empresas de seu grupo econômico, que refletiu diretamente 

na sua capacidade de alavancagem e resultou na suspensão do projeto de expansão de seus 

empreendimentos, dentre os quais o Projeto Serra Azul. 

10. Nesse cenário, portanto, a manutenção dos Contratos era, no seu entendimento, além de 

desnecessária, extremamente custosa para a MMX, que não tinha recursos suficientes para arcar 

com a aquisição da energia negociada. Além disso, mencionou a falta de expertise da Companhia 

e seus administradores no mercado de compra e venda de energia elétrica. Quanto ao valor 

alegadamente irrisório a ser recebido a título de compensação pelo Distrato, a Companhia ressaltou 

a dificuldade financeira que também acometia a Eneva, fato reforçado pelo pedido de recuperação 

judicial homologado, em maio de 2015, e tornava questionável a capacidade da Eneva de cumprir 

as obrigações assumidas nos Contratos. 

11. No seu entendimento, a contraprestação de R$ 40 milhões negociada no Distrato foi a 

solução menos onerosa e mais eficiente, uma vez que evitou altos custos e incertezas associados 

ao litígio por via arbitral para cumprimento da prestação, além de ter sido essencial para suprir as 

necessidades de caixa da Companhia. Ressaltou, ainda, que a decisão tomada pela administração 

 
9 Doc. SEI 0647903, fls. 13. 
10 Mensagem nº 875/15 em Doc. SEI 0647903, fls. 14. Na ausência de resposta, enviou, em 03.11.2015, novo e-mail 

reforçando o pedido de esclarecimentos e solicitando confirmação de recebimento da mensagem, o que foi feito, na 

mesma data, pela Companhia. 
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da Companhia foi baseada em fatos e informações disponíveis, à época, bem como em opiniões 

de assessores, de modo que estaria coberta pela regra da decisão negocial (business judgment rule). 

12. Após análise dos esclarecimentos, a SOI manifestou o entendimento de que, a princípio, 

as explicações dadas pela Companhia seriam suficientes, tendo em vista que não foram contestadas 

pelo Requerente, e remeteu o processo à SEP para ciência11.  

13. Em 18.07.2016, a SEP solicitou informações adicionais12 à MMX acerca do processo que 

resultou na celebração do Distrato, especialmente (i) quanto à indicação dos administradores e 

órgãos responsáveis pela decisão; (ii) critérios e procedimentos adotados para mitigação de riscos 

provenientes de potenciais conflitos de interesse, e (iii) cópias de atas de reuniões dos órgãos de 

administração e dos estudos ou pareceres que tivessem dado suporte à decisão. 

14. Em resposta, a MMX repisou o histórico da contratação com a Eneva e todo o contexto 

que as levou à celebração do Distrato, resumidamente relatado acima. Adicionalmente, destacou 

que a negociação do Distrato teve início em meados de 2014 e se estendeu por meses, tendo 

participado, por parte da MMX, o diretor-presidente R.F.W.G. e, por parte da Eneva, os diretores-

presidentes F.H.B. (até 09.12.2014) e A.A.H.S. (a partir de 09.12.2014). Informou, ainda, que o 

processo de negociação avaliou alternativas ao Distrato, tendo a decisão sido embasada por 

análises técnica13 e legal14 de assessores independentes.  

15. Quanto à mitigação de riscos de conflito de interesse, a Companhia informou que Eike 

Batista, além de acionista controlador da MMX, era também acionista da Eneva, cuja participação 

estava vinculada, desde 27.05.2013, a acordo de acionistas que lhe garantia uma relação de 

controle compartilhado com o grupo alemão E.ON (controlador da DD Brasil Holdings S.A, 

detentora de 42,93% das ações de emissão da Eneva) e concedia a ambos o direito de indicar o 

mesmo número de membros do CA, além do membro independente. Assim, a fim de evitar 

potenciais conflitos, as negociações foram conduzidas diretamente pelos diretores de ambas as 

companhias, tendo, ainda, o representante de Eike Batista no CA da Eneva se abstido de votar a 

aprovação do Distrato na RCA Eneva15. 

III.1. RELATÓRIO DE ANÁLISE DA SEP 

 
11 Doc. SEI 0647903, fls. 24. 
12 Ofício nº 271/2016-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls, 26. 
13 Doc. SEI 0647903, fls. 36-51. 
14 Doc. SEI 0647903, fls. 52-55. 
15 Doc. SEI 0647903, fls. 32. 
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16. Em 18.04.2017, a SEP emitiu relatório de análise (“Relatório de Análise”)16, expressando 

seu entendimento acerca dos fatos, à luz dos deveres e responsabilidades dos administradores da 

MMX previstos na LSA, concluindo que não havia indícios de irregularidades e que o Distrato, 

nos termos em que celebrado, atendeu ao interesse de ambas as companhias. 

17. Especificamente no que tange ao art. 156 da LSA, a SEP concluiu que a posição de 

controlador da Eneva era, à época do Distrato, exercida pela E.ON, tendo Eike Batista, direta e 

indiretamente, apenas 19,95% das ações; fato que, somado à abstenção do voto de seu 

representante no CA da Eneva, a levou ao entendimento de que (i) não seria possível afirmar a 

existência de interesse conflitante do Acusado pois, na posição de controlador da MMX e acionista 

da Eneva, não era contraparte direta das sociedades envolvidas; e (ii) que não havia elementos que 

indicassem que os termos em que o Distrato foi celebrado não atendiam aos interesses de ambas 

as companhias17. Com isso, propôs a devolução do processo à SOI. 

III.2. COMUNICAÇÃO DA SOI AO RECLAMANTE 

18. Considerando as conclusões às quais chegou a SEP, a SOI enviou, em 10.05.2017, e-mail 

ao Reclamante18 (“Primeira Comunicação”) informando-o acerca do entendimento da SEP, do 

encerramento do processo administrativo e da possibilidade de acesso aos autos para vista e cópia.  

19. Ante à ausência de resposta à Primeira Comunicação, foi enviado, em 18.07.2017, novo e-

mail ao Reclamante19 (“Segunda Comunicação”) reforçando a possibilidade de acesso aos autos e 

informando acerca da possibilidade de interposição de recurso contra o entendimento da SEP, nos 

termos da Deliberação nº 463, de 25.07.2003. Na mesma data, o Reclamante respondeu à Primeira 

Comunicação, demonstrando indignação com a conclusão da SEP, bem como interesse em acessar 

os autos, sem, contudo, apresentar ou mencionar a intenção de interpor recurso. Em 19.07.2017, o 

Reclamante formalizou o pedido de vista e cópia20, o qual foi deferido21, em 25.08.2017. 

20. Em resposta, em 30.08.2017, a SOI comunicou22 a data limite de 13.09.2017 para 

agendamento da retirada das cópias, mas não obteve retorno. Enviou, então, em 03.10.2017, novo 

e-mail23 ao Reclamante, cientificando-o acerca do encerramento do prazo, ressaltando a 

 
16 Relatório nº 40/2017-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 66-74. 
17 Doc. SEI 0647903, fls. 74. 
18 Msg. Nº 537/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 77-81. 
19 Msg. Nº 822/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 82. 
20 Doc. SEI 0647903, fls. 86. 
21 Doc. SEI 0647903, fls. 89. 
22 Doc. SEI 0647903, fls. 102. 
23 Msg. Nº 1122/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 103. 
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possibilidade de um novo pedido. No mesmo dia, novo pedido de vista e cópia foi apresentado e 

as cópias retiradas24, em 04.10.2017. Em 24.10.2017, o processo foi devolvido ao arquivo25. 

21. Em 03.11.2017, o processo foi reaberto26 para a juntada de nova manifestação27 do 

Reclamante, apresentada em 01.11.2017, dessa vez, requerendo que a CVM solicitasse à MMX 

cópias dos Contratos e do Distrato, as quais considerava fundamentais ao deslinde do caso, tendo 

em vista que consistiam no próprio objeto da Reclamação e não constavam dos autos. Em 

resposta28, datada de 21.11.2017, a Gerência de Orientação a Investidores informou ao Reclamante 

que a SEP não considerou imprescindível à investigação a obtenção de cópia dos referidos 

documentos e, nesse sentido, não caberia requerer documento que julgou desnecessário a fim de 

subsidiar manifestação sobre caso já apreciado. Não obstante, informou que o Reclamante poderia 

recorrer dessa decisão no prazo de 15 dias. 

III.3. RECURSO CONTRA A DECISÃO DA SEP 

22. Em 30.11.2017, o Reclamante protocolou recurso29 (“Recurso”) alegando, em síntese, 

que: (i) a MMX tinha expertise em compra e venda de energia, considerando a existência de uma 

subsidiária denominada MMX Comercializadora de Energia Ltda.; (ii) as análises técnicas que 

teriam embasado a tomada de decisão da administração da MMX foram obtidas após e não antes 

da celebração do Distrato; e (iii) não constava do balanço da MMX receita proveniente da energia 

negociada nos Contratos, referente ao ano de 2014 a abril de 2015, época do Distrato. 

23. Em 18.12.2017, a MMX foi intimada pela SEP30 a se manifestar acerca do Recurso. Em 

resposta31, apresentada em 22.12.2017, alegou a intempestividade do Recurso, uma vez que, não 

havendo manifestação contra a decisão da SEP constante Primeira Comunicação, até o prazo de 

25.05.2017, o processo deveria ter sido encerrado, como recomendou o Gerente de Orientação aos 

Investidores32. Não obstante, 54 dias após o prazo, o Reclamante estabeleceu contato com a CVM, 

tendo apenas apresentado Recurso contra o encerramento do processo, em 01.12.2017. 

 
24 Doc. SEI 0647903, fls. 108. 
25 Doc. SEI 0647903, fls. 112. 
26 Doc. SEI 0647903, fls. 114. 
27 Doc. SEI 0647903, fls. 113. 
28 Msg Nº 1354/17, em Doc. SEI 0647903, fls. 117  
29 Doc. SEI 0647903, fls. 119-126v. 
30 Doc. SEI 0647903, fls. 129. 
31 Doc. SEI 0647903, fls. 130-137. 
32 Referiu-se a despacho, de 10.05.2017, do Gerente de Orientação aos Investidores, com o seguinte teor: “(...) a msg 

nº 535/17 comunica ao reclamante a decisão da SEP, não havendo outra providência a ser tomada (...) caso o 

reclamante não se manifeste novamente até o próximo dia 25, encerrar o processo” (Doc. SEI 0647903, fls. 81). 
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24. Após análise do Recurso e da manifestação da MMX, a SEP optou por manter a sua 

decisão e remeteu o Recurso à apreciação do Colegiado33-34, opinando pelo não provimento. No 

que tange à alegada intempestividade, entendeu que o Recurso foi tempestivamente apresentado 

pelo Reclamante, considerando os prazos relativos à manifestação apresentada em 01.11.2017, 

cujo indeferimento foi comunicado pela SOI, em 21.11.2017, data sobre a qual incidiu o prazo de 

15 dias para a interposição de recurso, cujo protocolo ocorreu em 30.11.2017. 

25. Na reunião do Colegiado de 06.03.2018, o Diretor Pablo Renteria foi sorteado Relator 

do processo35 e o Recurso foi apreciado na reunião de Colegiado36 de 25.09.2018. 

26. Em seu voto, o relator manifestou-se pela inadmissibilidade do Recurso, uma vez que, 

em respeito à segregação de funções entre o Colegiado e as áreas técnicas, competia à SEP avaliar 

o cabimento da acusação com vistas à responsabilização de membros da administração da MMX 

por eventuais infrações à LSA pertinentes ao processo decisório que resultou na celebração do 

Distrato. 

27. Não obstante, pontuou que Eike Batista, além de deter 19,95% das ações de emissão da 

Eneva, era signatário de acordo de acionistas para compartilhamento do controle da Eneva, 

indicando que a SEP havia partido de premissa equivocada ao não o considerar como acionista 

controlador da Eneva. Quanto ao art. 156 da LSA, havia constado do Relatório de Análise que: 

“No caso concreto, não é possível afirmar que o Sr. Eike Batista, na posição de 

controlador da MMX e acionista da Eneva, tivesse interesse conflitante ao da 

Companhia, pois conforme já analisado no presente relatório, esse administrador 

não era contraparte direta das sociedades envolvidas e não há elementos que 

indiquem que a solução do Distrato, nos termos em que foi celebrado, não tenha 

atendido aos interesses de ambas as companhias.”37 

28. Nesse contexto, o Diretor destacou que tal conclusão merecia fundamentação mais 

aprofundada, tendo em vista: (i) que Eike Batista detinha 19,95% das ações de emissão da Eneva 

e era signatário de acordo de acionistas para compartilhamento do controle da referida companhia, 

sendo, portanto, controlador de ambas as companhias; e (ii) o entendimento prevalecente na CVM 

acerca da configuração do conflito de interesses de administradores, no sentido de que o art. 156 

da LSA impede os administradores de interferirem nas operações nas quais tenham um interesse 

 
33 Nos termos do item III da Deliberação CVM nº 463/03. 
34 Relatório nº 8/2018-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 140-145. 
35 Doc. SEI 0647903, fls. 146. 
36 Doc. SEI 0647903, fls. 153. 
37 Doc. SEI 0647903, fls. 74, §42. 
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oposto ou paralelo ao da companhia, capaz de colocar em xeque a sua independência para negociar 

ou apreciar os termos da operação em nome da companhia.  

29. O voto do então Relator apontou, ainda, para precedentes em que o interesse conflitante 

em questão era de administrador que também era acionista controlador da sociedade que figurava 

como contraparte na operação realizada pela companhia aberta em questão38, e concluiu que a 

ausência de elementos que indicassem que o Distrato foi prejudicial à Companhia não seria 

suficiente à conclusão pela inexistência de infração ao art. 156 da LSA por parte de Eike Batista. 

30. O Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto do Relator quanto ao não 

conhecimento do Recurso, tendo, por maioria, sugerido à SEP o aprofundamento da análise 

relativa à ocorrência de infração ao art. 156 da LSA. O Diretor Gustavo Gonzalez apresentou 

manifestação no sentido de que o conflito de interesses, previsto no referido dispositivo legal, não 

abrange toda situação em que o administrador possui um interesse extrassocial, mas somente 

aquelas em que o administrador possui um interesse conflitante com o da companhia e vota em 

sacrifício do interesse social, razão pela qual acompanhou o não conhecimento do Recurso, mas 

divergiu da sugestão de aprofundamento. 

31. Em 31.10.2018, a SEP remeteu ofício39 à MMX solicitando manifestação de Eike Batista, 

a qual foi apresentada, em 16.11.201840.  

32. Pelos motivos já explicitados, Eike Batista alegou que o Distrato foi celebrado 

observando o interesse da MMX, o que seria corroborado pelo fato de a decisão ter sido tomada 

de forma unânime pelos conselheiros. Além disso, reafirmou que a decisão foi embasada na 

opinião de assessores externos e dotada de regularidade e razoabilidade, como exposto pela SEP 

no Relatório de Análise. Sublinhou que a premissa legal para a vedação à intervenção na operação 

de eventuais deliberações pelo administrador da companhia é de que o interesse do administrador 

seja conflitante com o interesse social da companhia e que, no caso concreto, os interesses da 

MMX e da Eneva eram conciliáveis e convergentes. Dessa forma, defendeu que a premissa legal 

de vedação à intervenção em operações por existência de interesse conflitante com o interesse 

social da companhia não se aplica ao caso concreto. 

IV. ACUSAÇÃO 

 
38 Nesse sentido, mencionou o Processo CVM nº RJ2004/5494, julgado em 14.12.2004; o PAS CVM nº 12/2001, 

julgado em 12.01.2006; o PAS CVM nº RJ2013/1840, julgado em 15.04.2014; e o PAS CVM nº 2005/0097, julgado 

em 15.03.2007. 
39 Ofício nº 198/2018/CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls 161. 
40 Doc. SEI 0647903, fls 163-170. 

http://www.cvm.gov.br/
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33. Considerando os fatos narrados no PAS, à luz não apenas da decisão proferida pelo 

Colegiado no âmbito do Recurso, mas também do entendimento reiterado do Colegiado de que a 

aplicação do conflito de interesses envolvendo o disposto no art. 156 da LSA independe da análise 

de prejuízo à companhia, a SEP entendeu que os argumentos apresentados pelo Acusado em sua 

manifestação não foram suficientes para afastar a violação ao art. 156. 

34. Dessa forma, formulou Termo de Acusação em face do Acusado, imputando-lhe 

responsabilidade por ter atuado em conflito de interesses ao ter votado na deliberação que aprovou 

a celebração do Distrato na RCA MMX, dado que, à época dos fatos, além de controlador da 

MMX, era titular, direta e indiretamente, de 19,95% do capital social da Eneva e signatário do 

acordo de acionistas para compartilhamento do controle da Eneva. 

35. Nesse sentido, citou voto do Presidente Marcelo Trindade41 para quem “a existência de 

um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar ativamente das 

negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o 

interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia”. 

36. Sob este prisma, ainda que a análise anteriormente realizada não tenha identificado 

elementos que comprovassem prejuízo às companhias, provenientes do Distrato, a SEP concluiu 

que, pela posição que o Acusado ocupava em ambas as companhias, não poderia, à luz do disposto 

no art. 156, caput, da LSA, na qualidade de membro do CA da MMX, intervir na operação que 

tinha como contraparte sua controlada, a Eneva. Somado a isto, destacou que teria havido atuação 

discrepante nas duas companhias, já que, na RCA Eneva, o conselheiro indicado pelo Acusado se 

absteve de votar a respectiva deliberação. 

37. Pelo exposto, a SEP acusou Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do 

conselho de administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, pelo descumprimento ao disposto no art. 156, caput, da LSA. 

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE 

38. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu42 estarem 

preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6º e 11, da então vigente Deliberação CVM nº 

538, de 05.03.200843, com exceção do o inciso VI do art. 6º, que determina a necessidade de se 

consignar, no Termo de Acusação, o rito eleito para o PAS.  

 
41 PAS CVM nº RJ2004/5494, julgado em 14.12.2004. 
42 Docs. SEI 0662901. 
43 Revogada pela Instrução CVM nº 607/2019. 

http://www.cvm.gov.br/
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39. Assim, o processo foi remetido à GEA-444, que emitiu memorando45 destacando que, em 

razão da natureza das infrações analisadas, o PAS não deveria seguir o rito simplificado, previsto 

no Capítulo VI-A da Deliberação CVM nº 538/08. Por fim, sugeriu o envio dos autos à CCP, nos 

termos do art. 12 da mesma Deliberação, para que fosse dado prosseguimento ao processo, 

observando-se o rito ordinário. 

VI. RAZÕES DE DEFESA 

40. Devidamente intimado46, em 29.01.2019, o Acusado solicitou dilação do prazo47, a qual 

foi deferida48 em 07.02.219 e, em 29.03.2019, apresentou, tempestivamente, sua Defesa49. 

41. Em sede de preliminar, alegou a intempestividade na interposição do Recurso pelo 

Reclamante, pelos mesmos motivos já explicitados neste Relatório, inovando apenas ao pontuar 

que o fato de o Reclamante ter respondido à Segunda Comunicação em cima da primeira afasta o 

potencial argumento de que não teve ciência na primeira data. Assim, entendeu que o processo 

deveria ter sido extinto, em 25.05.2017, e os atos posteriores deveriam ser declarados nulos. 

42. Ainda preliminarmente, aduziu que o voto do então Diretor Pablo Renteria desrespeitou 

a separação de funções entre órgãos de acusação e julgamento da CVM, uma vez que o PAS surgiu 

como decorrência da recomendação de aprofundamento da análise já feita sobre a atuação do 

Acusado e que havia concluído pela sua inocência. Além disso, sustentou que o Diretor teria 

exorbitado sua função ao esboçar sua posição em eventual julgamento de processo administrativo 

sancionador contra Eike Batista ao expor seu posicionamento e citar precedentes referentes à 

acusação formulada. Dessa forma, ainda que a SEP tivesse chegado à decisão de não formular 

acusação após análise dos fatos e de esclarecimentos prestados, o referido Diretor teria insistido 

na questão, praticamente afirmando que a SEP deveria elaborar Termo de Acusação. 

43. Por fim, arguiu que o caso foi analisado pela área técnica por pelo menos três anos, sem 

que concluísse pela existência de qualquer infração. No entanto, do ano de 2017 para o ano de 

2018, sem que houvesse juntada de novos documentos ou surgimento de novos fatos, a SEP 

deslocou seu entendimento de um extremo para o outro, culminando na acusação. 

44. Quanto ao mérito, seus argumentos se subdividem em dois grupos: (i) o primeiro, 

 
44 Doc. SEI nº 0663118. 
45 Memorando nº 8/2019-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0665554. 
46 Doc. SEI 0682663. 
47 Docs. SEI 0682667 e 0681783. 
48 Doc. SEI 0682771. 
49 Docs. SEI 0725735, 0725737 e 0725738. 

http://www.cvm.gov.br/
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partindo da prevalência da tese de conflito substancial; e (ii) o segundo, partindo da prevalência 

da tese de conflito formal. 

45. Tomando por base o que reputou ser o entendimento majoritário da doutrina50, de que o 

conflito de interesses, objeto do art. 156 da LSA, tem natureza substancial, alegou ser necessária 

à sua configuração a existência, no caso concreto, de (i) interesses conflitantes entre administrador 

e companhia; e (ii) voto proferido pelo administrador conflitado para satisfação de interesse 

próprio em detrimento do interesse social da companhia. Nessa linha, citou precedentes do então 

Diretor Eli Loria51 para indicar que é necessária a comprovação de interesse, por parte do 

administrador, oposto ao da companhia, cuja observância impeça a satisfação do interesse social. 

46. Nesse sentido, afirmou não haver indícios de que tinha interesse conflitante com o da 

MMX ou de que o seu voto não foi proferido no melhor interesse da Companhia, mas, ao contrário, 

de que a decisão foi a mais acertada. Reiterou, então, a condição financeira debilitada de ambas as 

companhias, que inclusive gerou incerteza quanto à capacidade de adimplemento da Eneva, os 

altos custos associados a um potencial litígio e a falta de expertise da MMX na comercialização 

de energia elétrica.  

47. Por fim, a título de argumentação, afirmou que o fato de Eike Batista deter 59,28% das 

ações da MMX e apenas 19,95% da Eneva, faria com que uma suposta atuação em conflito de 

interesses convergisse para o benefício da Companhia, uma vez que teria um impacto cerca de três 

vezes maior do que na Eneva. Logo, adotando a tese do conflito substancial, (i) seus interesses e 

os da Companhia não eram conflitantes; e (ii) o voto na RCA MMX foi no melhor interesse da 

Companhia, de modo que não haveria que se falar em configuração de conflito de interesses. 

48. Na hipótese de adoção da teoria do conflito formal, sustentou, ainda assim, não haver 

infração ao art. 156 da LSA. A fim de corroborar a tese, citou precedente de relatoria do ex-Diretor 

Pablo Renteria52 no sentido de que, mesmo no conflito formal, os administradores devem se abster 

apenas quando existir interesse conflitante ao da companhia, isto é, interesses colidentes e 

inconciliáveis. 

49. Dessa forma, fez referência ao já mencionado precedente do ex-Diretor Eli Loria53 para 

reafirmar a impossibilidade da presunção de existência de conflito pelo simples fato de os 

 
50 São citados trechos de autores como Nelson Eizirik, Marcelo Vieira Von Adamek, Luis Felipe Spinelli e Alfredo 

Lamy Filho. 
51 PAS CVM nº RJ25/2003, julgado em 25.03.2008; PAS CVM nº RJ2008/1815, julgado em 28.04.2009 e PAS 

RJ03/2007, julgado em 22.06.2010. 
52 PAS CVM nº RJ2011/11073, julgado em 15.12.2015 
53 PAS CVM nº 25/03 julgado em 25.03.2008. 

http://www.cvm.gov.br/
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administradores serem contrapartes em negociação de operação, menos ainda sendo contraparte 

indireta, como no presente PAS. Alegou, assim, que os termos do Acordo de Acionistas não 

concediam poderes para que o Acusado impusesse sua vontade na condução dos negócios da 

Eneva, então não se deve considerá-lo contraparte indireta quanto à decisão sobre o Distrato.  

50. Ainda que se considerasse o Acusado como contraparte no negócio jurídico em comento, 

aduziu que não se deveria presumir a existência de conflito de interesses, tendo em vista a ausência 

de interesses particulares conflitantes. Nessa linha, apontou que, além de não haver, no Termo de 

Acusação, qualquer menção a qual seria o interesse pessoal do Acusado que o impediria de votar 

na deliberação, a própria SEP havia concluído pela inexistência de interesses opostos. 

51. Aduziu, ainda, que, o excerto de voto do diretor Marcelo Trindade, citado54 no Termo de 

Acusação para justificar a presunção do conflito de interesses não se sustenta, pois, como 

informado pela MMX, Eike Batista não comandou ou participou ativamente das negociações do 

Distrato, mas apenas votou favoravelmente na RCA MMX. Além disso, o voto não teve qualquer 

efeito para o resultado da deliberação, uma vez que o Distrato foi aprovado por unanimidade.  

52. Por fim, ressaltou que, na RCA Eneva, a despeito do posicionamento reiterado do 

Colegiado mencionado acima, o conselheiro indicado por Eike Batista, adotou posição 

conservadora e se absteve de votar a referida deliberação. 

VII. DISTRIBUIÇÃO 

53. Em reunião realizada em 09.04.2019, fui designada como relatora deste processo55. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

 
54 Trecho do precedente: “(...) a existência de um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar 

ativamente das negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o 

interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia.” (PAS CVM nº RJ2004/5494). 
55 Doc. SEI 0731835. 

http://www.cvm.gov.br/

