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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 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade de Eike 

Batista, na qualidade de presidente do CA e acionista controlador da MMX, à época dos fatos, por 

ter votado, na RCA MMX, em deliberação que aprovou a celebração do Distrato (relativo a 

contratos de fornecimento de energia elétrica), celebrado entre a MMX e a Eneva, companhia da 

qual o Acusado também era acionista, em alegada infração ao disposto no art. 156 da Lei nº 

6.404/1976 (“LSA”). 

II. PRELIMINAR 

2. Antes de entrar no mérito deste PAS, cabe analisar a preliminar de nulidade suscitada 

pelo Acusado, envolvendo questões relacionadas à origem deste processo, razão pela qual repiso 

um breve relato sobre o contexto em que foi instaurado, para, então, tratar da preliminar. 

3. Como relatado, este PAS é oriundo de processo administrativo aberto a partir de 

reclamação2 apresentada por acionista minoritário da MMX (Reclamante), na qual descreveu 

alegados abusos cometidos por seus administradores na celebração do Distrato (Reclamação).  

4. Em esclarecimentos prestados à SOI3, em 12.11.2015, acerca da Reclamação, a MMX 

aduziu, em apertada síntese, que os Contratos celebrados com a Eneva, relativos ao Projeto Serra 

 
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado 

que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”). 
2 Doc. SEI 0647903, fls. 01-03. 
3 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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Azul, tiveram que ser encerrados devido à delicada situação financeira em que a MMX se 

encontrava, tendo ressaltado que a suspensão do plano de expansão de empreendimentos da 

Companhia tornou a manutenção dos Contratos desnecessária e extremamente custosa, e concluiu 

que a contraprestação de R$ 40 milhões foi a solução menos onerosa e mais eficiente para a MMX. 

5. Após análise, a SOI entendeu terem sido, a princípio, suficientes os esclarecimentos 

prestados, tendo em vista que não tinham sido contestados pelo Reclamante, e remeteu o processo 

à SEP para ciência4. Em 18.07.2016, a SEP solicitou, informações adicionais à MMX5, 

notadamente sobre os critérios e procedimentos adotados para mitigação de riscos provenientes de 

potenciais conflitos de interesse na negociação e aprovação do Distrato. 

6. A respeito, a MMX informou que o Acusado, 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 para compor o CA, além do 

membro independente. Assim, a fim de evitar potenciais conflitos, informou que as negociações 

foram conduzidas diretamente pelos diretores de ambas as companhias, tendo o representante do 

Acusado no CA da Eneva se abstido de votar a aprovação do Distrato na RCA Eneva6. 

7. Em 18.04.2017, a SEP emitiu Relatório de Análise, expressando entendimento inicial 

acerca dos referidos fatos, à luz dos deveres e responsabilidades dos administradores da MMX, 

previstos na LSA. No que tange ao art. 156 da LSA, a SEP concluiu que (i) não seria possível 

afirmar a existência de interesse conflitante do Acusado, pois, na posição de controlador da MMX 

e de acionista da Eneva com participação minoritária7, não era contraparte direta das sociedades 

envolvidas; e (ii) que não havia elementos que indicassem que o Distrato não tivesse atendido aos 

interesses de ambas as companhias.  

8. A SEP propôs, então, a devolução do processo à SOI, que, a seu turno, encaminhou a 

Primeira Comunicação ao Reclamante8, em 10.05.2017, informando-o sobre as conclusões 

contidas no Relatório de Análise, o encerramento do processo administrativo e a possibilidade de 

acesso aos autos. Diante do silêncio do Reclamante, a SOI enviou, em 18.07.2017, a Segunda 

 
4 Doc. SEI 0647903, fls. 24. 
5 Ofício nº 271/2016-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls, 26. 
6 Doc. SEI 0647903, fls. 32. 
7 Para a SEP, com base nos dados considerados até então, a posição de controlador da Eneva era, à época do Distrato, 

exercida pela E.ON. 
8 Msg. Nº 537/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 77-81. 
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Comunicação9 reforçando a anterior e informando acerca da possibilidade de interposição de 

recurso contra o entendimento da SEP, nos termos da Deliberação nº 463, de 25.07.2003. 

9. Na mesma data, o Reclamante enviou resposta à Primeira Comunicação, se insurgindo 

contra as referidas conclusões da SEP e manifestando interesse em obter acesso aos autos. Após 

alguns outros andamentos10, o Reclamante obteve cópia do processo e esse foi arquivado.  

10. Em 03.11.2017, o processo foi reaberto11 para a juntada de nova manifestação12 do 

Reclamante, apresentada em 01.11.2017, requerendo que a CVM solicitasse à MMX cópias dos 

Contratos e do Distrato para juntá-las aos autos do processo, por integrar o objeto da Reclamação. 

O pedido foi negado13, em 21.11.2017, em razão de tais documentos não terem sido considerados 

imprescindíveis à investigação, não cabendo requerer documento que a SEP havia reputado 

desnecessário a fim de subsidiar manifestação sobre caso já apreciado. Não obstante, a SEP 

informou ao Reclamante que dessa decisão cabia recurso ao Colegiado, no prazo de 15 dias, que 

acabou sendo interposto, em 30.11.2017 (“Recurso”). 

11. Intimada a se manifestar a respeito, a MMX alegou a intempestividade do Recurso sob o 

entendimento de que a ausência de manifestação do Reclamante em resposta à Primeira 

Comunicação dentro do prazo previsto (i.e., até 25.05.2017) deveria ter ensejado o encerramento 

do processo. Nesse sentido, fez referência a despacho, de 10.05.2017, proferido pelo 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”14. 

12. Recebido o Recurso, a SEP opinou pelo seu não provimento, mantendo a sua decisão, e 

o encaminhou ao Colegiado, que, em 25.09.2018, decidiu, por unanimidade, pelo não 

conhecimento do Recurso e, por maioria, nos termos do voto condutor do então Diretor Pablo 

Renteria, pelo retorno do processo à SEP para aprofundamento da análise relativa à ocorrência de 

infração ao art. 156 da LSA. Isso tendo em vista: (i) que Eike Batista detinha 19,95% das ações de 

 
9 Msg. Nº 822/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 82. 
10 O pedido de vista e cópia foi formalizado (Doc. SEI 0647903, fls. 86) em 19.07.2017 e deferido em 25.08.2017 

(Doc. SEI 0647903, fls. 89). Entretanto, o Reclamante não agendou a retirada das cópias do processo dentro do prazo 

originalmente estipulado pela SOI, quando da concessão do pedido de vista (Doc. SEI 0647903, fls. 102). O 

encerramento do referido prazo foi informado ao Reclamante, por e-mail (Msg. Nº 1122/17 em Doc. SEI 0647903, 

fls. 103), em 03.10.2017, mesma data em que apresentou novo pedido. As cópias foram retiradas (Doc. SEI 0647903, 

fls. 108), em 04.10.2017, e, em 24.10.2017, o processo foi devolvido ao arquivo (Doc. SEI 0647903, fls. 112). 
11 Doc. SEI 0647903, fls. 114. 
12 Doc. SEI 0647903, fls. 113. 
13 Msg Nº 1354/17, em Doc. SEI 0647903, fls. 117  
14 Doc. SEI 0647903, fls. 81. 
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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 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. 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 questão15. 

13. Nesse contexto, a preliminar de mérito apresentada pelo Acusado simplesmente volta a 

repisar dois principais argumentos já apreciados pelo Colegiado quando deliberou sobre o 

Recurso: alega, de um lado, a intempestividade do Recurso e, de outro, a usurpação da separação 

de funções entre órgãos de acusação e julgamento da CVM no âmbito da apreciação do Recurso.  

14. Quanto à intempestividade, o Acusado reforçou, em sua defesa, os mesmos argumentos 

apresentados pela MMX em sua manifestação acerca do Recurso, considerando que, embora o 

Reclamante somente tenha respondido ao contato feito pela SOI após o envio da Segunda 

Comunicação, o fez em cima da Primeira Comunicação, o que demonstraria, a seu ver, que o 

Reclamante teve ciência de seu conteúdo no primeiro momento e não observou o prazo para 

recurso, que teria se encerrado, em 25.05.2017. 

15. O Acusado sustentou que, em vista da dita intempestividade do Recurso, protocolizado 

em 30.11.2017, em respeito ao princípio da legalidade, o processo deveria ser declarado extinto e 

todos os atos subsequentes nele praticados, nulos e sem efeitos, incluindo a referida decisão do 

Colegiado, tomada na reunião de 06.03.2018. 

16. A meu ver, entretanto, essa questão foi devidamente enfrentada pela SEP16, que recebeu 

o Recurso reputando-o tempestivo, deixando claro que foi apresentado contra a decisão 

comunicada pela SOI ao Reclamante, em 21.11.2017, e não em maio do mesmo ano, como busca 

defender o Acusado. Corrobora este entendimento o fato de o próprio Colegiado não ter 

fundamentado sua decisão de não conhecimento do Recurso na alegada intempestividade. 

 
15 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. 
16 Relatório nº 8/2018-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 140-145. 
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17. No que tange à questão do suposto desrespeito à separação de funções entre órgãos da 

CVM, destaco que, desde a edição da já revogada Deliberação CVM nº 457, de 23.12.200217, que 

estabelecia procedimentos a serem observados na tramitação de PAS, é consagrada na CVM a 

segregação entre as funções18 investigativa e acusatória, atribuídas às áreas técnicas, e a função 

julgadora, exercida pelo Colegiado. Dessa forma, a área técnica tem total autonomia para dar início 

e conduzir processos ou inquéritos administrativos de apuração e, se entender cabível, formular 

acusação. Por decorrência lógica, cabe também à área técnica decidir sobre o arquivamento de tais 

processos, caso conclua pela inexistência de elementos suficientes para formular acusação, sem 

ingerência do Colegiado. 

18. A meu ver, foi claramente acertada a colocação feita pelo ex-Diretor Pablo Renteria de 

que “[c]onforme entendimento amplamente sedimentado, não cabe ao Colegiado substituir-se à 

área técnica com relação à decisão de instaurar processo administrativo sancionador” reputando 

“inadmissível o recurso ora em exame, pois que compete à SEP avaliar se cabe responsabilizar 

membros da administração da MMX por eventuais infrações cometidas à Lei nº 6.404 de 1976, 

no curso do processo decisório que culminou na celebração do Distrato”. Tal segregação de 

funções é imprescindível para a manutenção da imparcialidade do Colegiado com relação aos 

processos sancionadores submetidos à sua apreciação. 

19. Entretanto, considerou o Acusado que o referido Diretor teria extrapolado essa fronteira 

de atuação por dois motivos: (i) no seu entendimento, este PAS só foi instaurado “porque o Diretor 

Pablo Renteria (...) recomendou à SEP que analisasse novamente a atuação do Acusado, dando 

a entender que a análise da SEP não havia sido suficientemente aprofundada”19; e (ii) o referido 

Diretor teria esboçado, no voto em que discorreu sobre o Recurso, “sua posição em eventual 

julgamento de processo administrativo sancionador contra o Acusado (...) ao expor seu 

posicionamento e determinados precedentes da CVM em relação à acusação sugerida”20. 

20. Mais uma vez entendo que não assiste razão ao Acusado. A meu ver, o voto proferido 

pelo então Diretor Pablo Renteria não teve, de modo algum, o condão de violar a autonomia da 

área técnica, tampouco a independência entre as instâncias, tendo sido respaldado em 

entendimento anteriormente externado pelo Colegiado no tocante à matéria e observado que a 

recomendação de aprofundamento da análise da atuação do Acusado teve como fundamento 

 
17 Revogada pela Deliberação CVM nº 538/2008, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução CVM nº 607/2019. 
18 Nesse sentido, Processos CVM nº SP2011/0302 e SP2011/0303 julgados em 24.06.2014; 19957.001108/2017-03, 

julgado em 16.05.2017; SP2016/0246, julgado em 11.09.2018; 19957.003858/2017-10, julgado em 09.10.2018; 

SP2016/19, julgado em 26.01.2019; e 19957.010563/2018-72, julgado em 03.03.2020. 
19 Doc. SEI 0725737, fls. 19, item 81. 
20 Doc. SEI 0725737, fls. 19, item 82. 
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justamente o entendimento, há muito prevalecente no Colegiado da CVM, acerca da configuração 

do conflito de interesses de administradores previsto no art. 156 da LSA. 

21. O ex-Diretor deixou claro que, ao examinar a regularidade da conduta do Acusado, à luz 

do disposto no referido artigo, a SEP não apresentou os motivos pelos quais desconsiderou tal 

entendimento, de modo que as suas conclusões, em desalinhamento com a jurisprudência 

dominante, mereciam justificativa mais aprofundada. Note-se, contudo, que a discricionariedade 

da SEP foi preservada, já que, a depender de sua análise, poderia ou não manter as conclusões, 

desde que devidamente fundamentadas. 

22. A respeito, vale destacar que a Instrução CVM nº 607/2019, em seu art. 4º, §4º, prevê 

expressamente a possibilidade de recurso contra decisão das áreas técnicas de não lavrar termo de 

acusação quando baseada em entendimento divergente do prevalecente no Colegiado21. 

23. Em que pese tal Instrução não estivesse em vigor, à época dos fatos, e a então vigente 

Deliberação CVM nº 538/2008 não contivesse dispositivo semelhante, já prevalecia no Colegiado 

o entendimento de que, em algumas situações, decisões dessa natureza eram passíveis de recurso, 

facultando-se ao Colegiado devolver processos às áreas técnicas com recomendações de que 

determinadas matérias fossem reexaminadas22, ainda que, após a consideração das recomendações, 

a decisão final coubesse exclusivamente às respectivas áreas técnicas. Sobre a questão, é 

elucidativo o seguinte trecho do voto do então Diretor Gustavo Gonzalez, no âmbito do Processo 

Administrativo CVM nº 19957.008672/2016-6823: 

3. (...) essa autonomia [das áreas técnicas] não retira do Colegiado a prerrogativa 

de devolver processos às áreas técnicas com a recomendação de que determinada 

matéria seja reexaminada à luz de aspectos que, eventualmente, não tenham sido 

totalmente considerados na análise inicialmente realizada pela superintendência. 

Tal afirmativa em nada contradiz os diversos precedentes onde, reiteradamente, 

se afirmou a independência entre as instâncias investigativa e julgadora. Afinal, 

a decisão acerca da instauração de processo sempre caberá ao juízo discricionário, 

mas necessariamente motivado, da superintendência. 

(...) 

 
21 Atualmente, a Instrução CVM nº 607/2019 prevê expressamente, em seu art. 4º, §4º, o cabimento de recurso contra 

decisão das superintendências de deixar de lavrar termo de acusação, apenas nos casos em que ausente a 

fundamentação ou caso tal decisão esteja em desacordo com posicionamento prevalecente no Colegiado. Ainda assim, 

a decisão do Colegiado, na hipótese de deferimento do recurso, não determinará a instauração de processo 

sancionador, cabendo à superintendência em questão a eventual complementação da fundamentação ou revisão 

das circunstâncias de fato, de acordo com o posicionamento do Colegiado (cf. art. 4º, §6º). 
22 Processo CVM nº RJ2004/3751, julgado em 28.11.2006; Processo CVM nº RJ2014/4458, julgado em 28.07.2015. 
23 Processo julgado em 19.07.2017. 
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7. Entendo que tais recomendações são particularmente pertinentes quando o 

Colegiado, sem qualquer pré-julgamento acerca da matéria discutida no processo, 

entende que a área técnica (i) não examinou fatos ou alegações importantes ou 

(ii) fundamentou suas conclusões em tese(s) jurídica(s) que não reflete(m) o 

posicionamento do Colegiado.                     (Grifos aditados) 

24. Na mesma linha, destaco as precisas ponderações do ex-Diretor Henrique Machado em 

sede de apreciação de recurso, em processo decorrente de reclamação, no âmbito do Processo 

Administrativo SEI n° 19957.011041/2019-7924: 

8. De toda forma, vale aqui registrar que, mesmo antes da edição da ICVM 

607/2019, a CVM adotava modelo institucional que preza pela autonomia entre 

as funções de investigação e acusação, atribuídas às áreas técnicas, e a função 

julgadora, reservada ao Colegiado, com vistas a inibir eventuais conflitos e 

conferir maior eficiência às atividades da Autarquia25.  

9. Em decorrência desse modelo, já não cabia ao Colegiado intervir nas 

atividades de investigação e acusação, e já competia às superintendências, 

fundamentadamente, a decisão sobre a instauração ou não de processo 

administrativo sancionador, com base nos fatos e nas provas analisados. Mais do 

que isso, ainda sob a égide da Deliberação CVM nº 463/2003 (“DCVM 

463/2003”), aplicável aos processos administrativos sancionadores quando da 

interposição do recurso e que entendo ser aplicável ao caso, este Colegiado já 

adotava critérios de admissibilidade semelhantes àqueles que viriam a ser 

cristalizados na ICVM 607/201926, quais sejam, a ausência de fundamentação 

da decisão recorrida ou seu desacordo com posicionamento prevalecente no 

Colegiado.                                                                                     (grifos aditados) 

25. A Instrução CVM nº 607/19, portanto, apenas positivou a prerrogativa do Colegiado, já 

consolidada27, de se manifestar em relação a decisões que, eventualmente, não estejam em sintonia 

com os precedentes ou careçam de fundamentação. 

26. Sob esse prisma, a partir da análise do referido voto do ex-Diretor Pablo Renteria, é 

possível depreender que suas ponderações se referiram a dois pontos correlacionados, quais sejam: 

 
24 O Relator foi acompanhado, por unanimidade, em decisão tomada em 14.04.2020. 
25 Processo Administrativo CVM SEI Nº 19957.003858/2017-10, j. em 09.10.2018. 
26 Nesse sentido, confira-se: (i) Processo Administrativo CVM nº 19957.008672/2016-68, Rel. Dir. Gustavo Machado 

Gonzalez, j. em 19.09.2017; e (ii) Processo Administrativo CVM nº 19957.005197/2016-78, Rel. Dir. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 17.12.2019. 
27 Nesse sentido, Processo Administrativo CVM nº 19957.010563/2018-72, julgado em 03.03.2020. 
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(i) a indicação de equívoco fático de premissa adotada na análise feita pela SEP; e (ii) a sinalização 

de posicionamento divergente prevalecente no Colegiado. 

27. O primeiro diz respeito à premissa equivocada, adotada no Relatório de Análise, de que 

o Acusado era acionista minoritário, por deter, direta e indiretamente, apenas 19,95% das ações de 

emissão da Eneva, enquanto a E.ON, controladora única, detinha 42,93%, por meio de sua 

controlada DD Brazil Holding S.A., tendo considerado que a E.ON exercia, isoladamente, a 

posição de controladora da Eneva.  

28. A propósito, o ex-Diretor Pablo Renteria pontuou que, tendo em vista a existência de 

Acordo de Acionistas para compartilhamento do controle acionário da Eneva, o Acusado não 

poderia ser considerado como um acionista minoritário, mas sim como um dos acionistas 

controladores. Esse fato, não considerado pela SEP no Relatório de Análise, fez com que a 

premissa então adotada não mais se sustentasse, o que chamou a atenção para a dissonância com 

entendimento prevalecente no Colegiado quanto ao referido art. 156.  

29. Foi nesse contexto que o referido Diretor citou diversos precedentes do Colegiado sobre 

o assunto e recomendou a fundamentação mais aprofundada da questão. 

30. Isso não implica dizer que a área técnica responsável teria então de lavrar o termo de 

acusação em face de Eike Batista. Afinal, como dito, a decisão de formular acusação ou arquivar 

o processo é de competência exclusiva das superintendências e, portanto, está sujeita ao seu juízo 

discricionário, sendo certo, contudo, que tal decisão deve ser devidamente fundamentada e 

motivada. E foi justamente isso o que o voto do então Diretor Pablo Renteria apontou. 

31. Por todo o exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar. 

III. MÉRITO 

32. No mérito, cabe avaliar se a atuação do Acusado, ao ter votado na deliberação sobre o 

Distrato, na RCA MMX, violou o disposto no art. 156 da LSA. 

33. Sendo a participação do Acusado na deliberação fato incontroverso, importa enfrentar, 

inicialmente, a possibilidade, em tese, da existência de conflito de interesses em virtude das 

posições que o Acusado ocupava, tanto na MMX, quanto na Eneva. 

34. Consta dos autos que o Acusado era, de um lado, membro do CA e acionista controlador 

da MMX, com participação equivalente a 59,28% das ações de sua emissão, e, de outro, acionista 

da Eneva, com participação direta e indireta equivalente a 19,95% de seu capital social, e signatário 

do Acordo de Acionistas para compartilhamento do controle da referida empresa.  
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35. Para a Acusação, o Acusado, por ser signatário do Acordo de Acionistas e, portanto, 

também acionista controlador da Eneva, que era a contraparte da MMX no Distrato, tinha um 

interesse contraposto ao da Companhia, capaz de colocar em xeque a sua independência para 

apreciar os termos do Distrato, na RCA MMX. Assim, ainda que a SEP tivesse concluído pela 

ausência de elementos aptos a comprovar que o Distrato tenha sido prejudicial às companhias 

envolvidas, o Acusado estava impedido de votar na RCA MMX, independentemente do exame de 

mérito da operação, reforçando o posicionamento historicamente adotado pela CVM, de que o 

conflito de interesses de que trata o art. 156, caput, da LSA, é de natureza formal e, portanto, o 

impedimento do administrador deve ser verificado a priori. 

36. A fim de preservar os interesses da companhia e impedir a atuação dos administradores 

em situação de conflito, tal dispositivo veda qualquer intervenção por parte dos administradores 

em operações nas quais tenham interesse conflitante com os da companhia. O interesse conflitante 

deve ser, necessariamente, o interesse particular do administrador, o que, em linha com os 

precedentes da CVM, consiste no interesse pessoal do administrador, enquanto pessoa natural, ou, 

por extensão, nos interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, uma pessoa jurídica 

na qual tenha interesse, ou parente próximo, quando estes forem contrapartes da companhia para 

a qual o administrador atua28.  

37. Dessa maneira, sob a ótica de um controle ex ante, a ratio do dispositivo é impedir que 

o administrador exerça seu voto quando não esteja em posição de imparcialidade em relação a 

determinada matéria. Nessa linha, o art. 156 é claro em vedar a intervenção do administrador “em 

qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na 

deliberação que a respeito tomarem os demais administradores”, independentemente da natureza 

ou extensão do seu interesse. 

38. No caso concreto, o interesse particular do Acusado decorre do fato de ser um dos 

acionistas controladores da Eneva e, ao mesmo tempo, administrador da MMX, tendo votado, 

nessa qualidade, pela aprovação do Distrato na RCA MMX. Trata-se, portanto, de interesse 

particular indireto do administrador. 

39. Contudo, vale dizer, nem todo e qualquer interesse pessoal indireto implica a vedação 

prevista no art. 156, caput. Em alguns casos, ainda que o administrador possa ter interesse indireto 

na operação, o potencial benefício a ser auferido e a formação da vontade da contraparte da 

companhia podem não estar sujeitos à sua influência ou ao seu poder. 

 
28 Nesse sentido, voto da ex-diretora Ana Dolores de Novaes, no PAS CVM nº 09/2006, j. 05.03.2013. 
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40. Essa é a hipótese do administrador de uma companhia que é, ao mesmo tempo, acionista 

minoritário da contraparte no negócio. Nessa situação, embora o administrador, enquanto acionista 

minoritário, tenha interesse na participação dos resultados da contraparte, a formação de vontade 

desta não decorre da influência ou atuação direta do administrador-acionista. Assim, a vedação 

proveniente do referido dispositivo não abrange, de per se, essa hipótese29, podendo variar de 

acordo com as especificidades do caso. 

41. Sob esse prisma, a visão inicial da SEP, consubstanciada no Relatório de Análise, se 

sustentaria, pois, ainda que Eike Batista, em decorrência de sua posição acionária minoritária na 

Eneva (i.e., 19,95%), tivesse interesses econômicos indiretos na celebração do Distrato, a vontade 

dessa companhia não dependeria ou seria influenciada por sua própria vontade. Ou seja, não 

haveria que se falar em impedimento de voto, de sua parte, na RCA MMX.  

42. Ocorre que, como informado pela própria MMX, ainda na fase pré-sancionadora30, o 

Acusado estava, desde 27.05.2013, vinculado ao Acordo de Acionistas para compartilhamento de 

controle da Eneva com a E.ON. O referido documento31 modificou de forma significativa o 

panorama do caso, uma vez que, como parte do grupo de controle, verificou-se que o Acusado era, 

de fato, capaz de influenciar os rumos da Eneva, o que foi considerado pela SEP ao formular o 

Termo de Acusação.  

43. A respeito, o Acusado alegou que os termos do Acordo de Acionistas não lhe 

asseguravam poderes para que impusesse sua vontade na condução dos negócios da Eneva, de 

modo que não se deveria considerá-lo como contraparte indireta do âmbito da decisão sobre o 

Distrato. Argumentou, ainda, que mesmo que seja considerado como contraparte da Companhia 

na operação, a existência de conflito de interesses não deve ser presumida, tendo em vista a 

ausência de interesses particulares conflitantes – nesse sentido, aduziu que, a seu ver, mesmo no 

conflito formal, os administradores devem se abster apenas quando existirem interesses colidentes 

e inconciliáveis ao da companhia para a qual atuam.  

44. A fim de corroborar tal ponto, registrou que, além de não haver, no Termo de Acusação, 

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

deliberação, a própria SEP havia concluído pela inexistência de interesses opostos entre Eneva e 

MMX no âmbito do Distrato. 

 
29 “(...) não se aplica o preceito [de impedimento sem graduação do nível de interesse] aos casos de pessoa jurídica 

de quem o administrador seja sócio, mas que, pela sua posição de minoritário e não participante da direção, não tem 

qualquer influência ou poder” (Carvalhosa, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas, 3º volume: artigos 

138 a 205. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2011 p.383). 
30 Resposta à mensagem nº 0875/2015 em Doc. SEI 0647903, fls. 30-31. 
31 Publicamente divulgado pela Eneva no site da CVM. 
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45.  Tendo em vista que a posição de controle é questionada pelo Acusado em sede de defesa, 

cabe fazer uma análise pormenorizada dos fatos relacionados a essa questão. 

46. Quanto ao tema tratado neste PAS, já tive oportunidade de me manifestar32, em linha 

com entendimento reiterado do Colegiado33, no sentido de que o art. 156, caput, configura hipótese 

de conflito de interesses formal. Contudo, como já exposto, a abordagem do referido artigo é, em 

certa medida, restritiva e comporta exceções, não abrangendo, a meu ver, qualquer situação em 

que se verifique potencial falta de isenção por parte do administrador. 

47. Cabe repisar que, no âmbito do presente PAS, a SEP, de fato, não apontou irregularidades 

na fundamentação ou condições acordadas no Distrato. Ou seja, não houve questionamento pela 

área técnica quanto a se as bases do contrato não teriam sido equitativas e alinhadas aos interesses 

de ambas as companhias, tampouco a Acusação reputou haver infração a outros deveres 

fiduciários, como os de diligência e lealdade. No entanto, haja vista que, no caso concreto, o 

Acusado prescindia da isenção necessária para deliberar sobre a matéria, em razão do seu poder 

decisório em ambas as companhias, configurou-se, a meu ver, o dever de abstenção contido no art. 

156, caput, da LSA. 

48. Como já dito, em um primeiro momento, a SEP entendeu que, por deter apenas 19,96% 

das ações, Eike Batista era acionista minoritário da Eneva, sendo a E.ON sua controladora. No 

entanto, tal análise desconsiderou a informação trazida aos autos de que o Acusado estava, desde 

27.05.2013, vinculado ao Acordo de Acionistas para compartilhamento de controle. Esse aspecto 

é relevante, pois, como integrante do grupo de controle, o acionista compartilha o poder de dirigir 

as atividades da companhia e orientar o funcionamento de seus órgãos sociais, atraindo para si o 

impedimento à intervenção na operação imposto pelo art. 156, caput, da LSA. 

49. Sob essa ótica, casos como o do presente PAS, em que se busca avaliar a existência de 

um grupo controlador formado por acionista minoritário e outro majoritário, passam, 

necessariamente, pelo exame da disciplina estabelecida no acordo de acionistas. A razão pela qual 

esse exame é tão relevante recai sobre o fato de que nem todo grupo de pessoas vinculado por 

acordo de voto é, necessariamente, um acionista controlador, ainda que o acordo de acionistas 

vinculante discorra sobre ações que representam o controle da companhia34.   

 
32 Nesse sentido, PAS CVM nº 19957.004309/2016-73, j. em 03.12.2019; e PAS CVM nº RJ2016/7929, j. em 

29.09.2020. 
33 Ver PAS CVM nº RJ2004/5494, j. em 16.12.2004; PAS CVM nº 12/2001, j. em 12.01.2006; PAS CVM nº 

RJ2007/3453, j. em 04.03.2008; PAS CVM nº 25/03, j. em 25.03.2008; PAS CVM nº 09/2006, j. em 

05.03.2013 e Processo CVM nº SP2015/0339, j. 25.09.2018. 
34 Nesse sentido, PAS CVM nº 2003/5088, de relatoria do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 16.12.2003. 
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50. Note-se que, nesse contexto, cabe efetuar um exame casuístico do conteúdo do acordo 

de acionistas, distinguindo os que versam sobre o controle de fato, daqueles que visam a 

estabelecer obrigações relativas a outros aspectos parassociais característicos do poder de controle, 

mas que não abarcam sua totalidade. De todo modo, se efetivamente configurado o exercício 

compartilhado do poder de controle, as partes signatárias do respectivo acordo de acionistas serão 

consideradas integrantes do grupo de controle, dotadas de idênticas responsabilidades.  

51. Nesse sentido, destaco trecho de manifestação apresentada pela MMX, ainda na fase pré-

sancionadora: 

“(...) em 29 de maio de 2013 foi concluída a aquisição do controle da Eneva pelo 

grupo alemão E.ON (“EON”), com a consequente celebração de um Acordo de 

Acionistas entre E.ON e Eike em 27 de maio de 2013 (“Acordo de Acionistas”) 

– operação que foi devidamente informada ao mercado por meio de fato relevante 

datado de 29 de maio de 2013. Tal Acordo de Acionistas estabelecia direitos 

políticos e econômicos que garantiam uma relação de controle compartilhado 

entre EON e Eike. Especificamente em relação ao Conselho de Administração, 

órgão que aprovou a assinatura do Distrato, o Acordo de Acionistas estabelecia 

que EON e Eike tinham o direito de indicar o mesmo número de membros, além 

do membro independente.” (grifos aditados)35 

52. Além de admitir que o Acordo de Acionistas estipulou direitos econômicos e políticos às 

partes de forma a garantir uma relação de controle compartilhado, a mensagem destaca outro 

importante aspecto ali previsto: o poder de eleger a maioria dos administradores, em linha com o 

previsto no art. 116, caput, da LSA36.  

53. Nessa perspectiva, a indicação da maioria dos membros do CA confere ao acionista o 

poder de orientar a atuação dos órgãos de administração da companhia e, dessa forma, o poder de 

conduzir os negócios da companhia. Trata-se, por conseguinte, de elemento essencial na 

configuração do poder de controle, de forma que, se o acionista majoritário, signatário do acordo 

de acionistas, não renunciar à prerrogativa de indicar isoladamente a maioria dos membros do CA, 

resta prejudicado o compartilhamento do controle. A esse respeito, cabe citar o seguinte trecho do 

 
35 Resposta à mensagem nº 0875/2015 em Doc. SEI 0647903, fls. 30-31. 
36 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 

a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos 

da companhia. Consoante tal dispositivo legal, para que reste configurado o poder de controle é necessário, além te 

ter assegurada a maioria dos votos, de modo permanente, nas deliberações da Assembleia Geral, ter o poder de eleger 

a maioria dos administradores. 
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voto proferido pelo ex-diretor Pablo Renteria, no âmbito do Processo Administrativo CVM nº 

19957.009575/2017-73: 

“[O] requisito legal se encontra preenchido apenas quando, em razão dos termos 

do acordo firmado, o acionista majoritário abre mão do poder individual de eleger 

a maioria dos administradores, passando a compartilhar tal prerrogativa com o 

acionista com participação minoritária.”37 

54. A situação retratada no referido voto é também a que se vislumbra no presente PAS, em 

que se depreende com clareza que, embora a E.ON detivesse o controle da Eneva e pudesse, 

originalmente, eleger sozinha a maioria dos conselheiros, renunciou a esta prerrogativa, dividindo 

com o Acusado, igualmente, o número de indicações.  

55. Cumpre ressaltar, ainda, que é essencial ao acordo de acionistas, firmado com o objetivo 

de formar o grupo de controle de determinada companhia, estabelecer a obrigação das partes de 

exercerem, de modo uniforme, os direitos de voto conferidos pelas ações vinculadas ao acordo, de 

modo a garantir a maioria dos votos na assembleia geral e, consequentemente, o poder de controle 

da companhia38.  

56. O Acordo de Acionistas, vigente à época dos fatos, não só ratifica a existência de um 

bloco de controle composto pelas ações de Eike (representado por sua controlada EBX) e da E.ON, 

como revela uma estrutura de controle que prevê a necessidade de realização de reuniões prévias 

entre os signatários e entre os respectivos representantes no CA da Eneva para formular e adotar 

uma posição unificada a ser tomada nas assembleias gerais e reuniões do conselho da companhia, 

como evidenciam as seguintes cláusulas: 

6.4 Reunião Prévia de Acionistas 

Antes da realização de cada Assembleia de Acionistas, uma reunião ("Reunião 

Prévia de Acionistas") deverá ser realizada entre os Acionistas, a fim de 

formular e adotar uma posição unificada a ser tomada pelos Acionistas em tal 

Assembleia de Acionistas.  

(...) 

Os Acionistas concordam que exercerão os direitos de voto inerentes às suas 

Ações nas Assembleias de Acionistas de acordo com a(s) deliberação(ões) que 

vier(em) a ser tomada(s) em tal Assembleia de Acionistas, como um único bloco 

unificado. 

(...) 

 
37 Processo CVM nº 19957.009575/2017-73, j. em 04.09.2018. 
38 Carlos Augusto da Silveira Lobo, Direito das Companhias, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira 

(orgs.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª ed., p. 335-336. 
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7.3.2 Exercício de Direitos de Voto 

(...) 

(c) E.ON e EBX concordam em sempre instruir seus respectivos membros do 

Conselho de Administração a votar em conjunto como um único e unificado 

bloco em qualquer Reunião do Conselho de Administração. Para tanto, antes de 

cada reunião do Conselho de Administração, uma reunião (uma "Reunião Prévia 

do Conselho") será realizada pelos Representantes dos Acionistas no Conselho 

de Administração a fim de formular e adotar uma posição unificada a ser tomada 

pelos representantes em tal reunião do Conselho de Administração.39  

(grifos aditados) 

57. Nesse cenário, em virtude de sua posição no Acordo de Acionistas, a meu ver o Acusado 

preenche os requisitos aptos a caracterizá-lo como parte do grupo de controle, pois era titular de 

direitos de sócio que lhe asseguravam, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações 

da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Eneva. 

58. Assim, entendo que a alegação genérica do Acusado de que não exercia, de fato, o 

controle da Eneva, pois os termos do Acordo de Acionistas não lhe permitiam impor sua vontade 

na condução dos negócios, não merece prosperar. O fato de que as deliberações e estratégias 

adotadas eram pensadas em conjunto não afastam, mas atraem para ambas as partes do aludido 

acordo a posição de acionista controlador e as responsabilidades inerentes. 

59. Além disso, a alegação do Acusado de que, se existisse um interesse particular, o vetor 

econômico-financeiro estaria alinhado com os interesses da MMX, uma vez que a participação 

nesta companhia era cerca de três vezes maior que na Eneva, também não deve ser acolhida.  

60. O interesse particular, como dito, pode ser o interesse pessoal do administrador, enquanto 

pessoa natural, ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas e não se limita à análise 

econômico-financeira. Considerando que a maioria das deliberações ou atos a serem executados 

pelos órgãos da companhia tratam de aspectos de conveniência ou adequação dos interesses sociais 

e que, via de regra, prevalece o princípio da estrutura hierárquica (e no presente caso não há 

qualquer sinalização em sentido oposto), cabe ao grupo de controle, enquanto titular do poder 

político, definir o que é ou não interesse da companhia.  

61. Dessa forma, entendo não haver a isenção necessária do Acusado, tendo em vista que é 

inegável a sua relação de influência na condução dos negócios da Eneva, o que, por consequência, 

afetava também sua atuação enquanto administrador da MMX, em especial em matéria que 

 
39 Documento disponível para consulta no sistema IPE da CVM: www.cvm.gov.br.  
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envolve a negociação de contrato bilateral (no caso, Distrato), em que há natural contraposição de 

interesses na negociação dos termos específicos em que celebrados. 

62. A propósito, rejeito também o argumento trazido pelo Acusado de que não houve 

interferência de sua parte na operação, já que não participou do processo de negociação do 

Distrato.  

63. Como recentemente me manifestei40, a atuação do administrador no processo de 

negociação é importante elemento a ser considerado no contexto de uma apuração sobre possível 

situação de conflito de interesses, sendo, inclusive, um dos principais motivos pelos quais a 

proibição é verificada a priori41. No entanto, como também exposto, há elementos que, de per se, 

não implicam impedimento legal, mas que, a depender das particularidades, podem atraí-lo.  

64. No caso concreto, considero o fato de que o Acusado, em conjunto com a E.ON, dirigia 

as atividades sociais da Eneva e orientava o funcionamento de seus órgãos suficiente para lhe gerar 

o dever de abster-se de participar da deliberação sobre a celebração do Distrato, na RCA da MMX.  

65. Quanto ao argumento do Acusado, de que a decisão de aprovação do Distrato foi unânime 

entre os conselheiros, evidenciando que o Distrato seria aprovado, mesmo sem o seu voto, destaco 

que tal fato, de todo modo, não afasta a ilicitude da conduta do Acusado de votar em situação de 

conflito de interesses, uma vez que essa independe do resultado da votação acerca da matéria.  

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES 

66. Por todo o exposto, entendo ter restado configurado o descumprimento pelo Acusado do 

disposto no art. 156, caput, da LSA, por ter participado da deliberação que aprovou a celebração 

do Distrato na RCA MMX e por não ter consignado em ata a natureza e extensão de seu interesse. 

67. Para fins de dosimetria, ressalto que, ainda que o Acusado não possa ser considerado 

reincidente, conta com condenações no âmbito da CVM42, tendo algumas delas, inclusive, sido 

 
40 PAS CVM nº 19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020. 
41 “O fundamento da proibição legal está, a meu ver, no fato de que “no caso de um contrato que a companhia vai 

celebrar, a negociação das condições caberá à diretoria e, eventualmente, dependendo de sua relevância, ao 

Conselho. Portanto, 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 

19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020.) 
42 PAS CVM nº RJ2013/10321, julgado em 18.03.2015; PAS CVM nº RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015; PAS 

CVM nº RJ2013/2400, julgado em 18.03.2015; PAS CVM nº RJ2013/10909, julgado em 18.03.2015; PAS CVM nº 

RJ2013/10060, julgado em 10.11.2015; PAS CVM nº RJ2013/13172, julgado em 18.06.2017; PAS CVM nº 

RJ2014/00578, julgado em 27.05.2019; PAS CVM nº RJ2014/12838 e PAS CVM nº RJ2015/01421, julgados em 

25.06.2019. 

http://www.cvm.gov.br/
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mantidas pelo CRSFN43, razão pela qual não se aplica a atenuante de bons antecedentes. 

68. Segundo o Acusado, o fato de ter atuado no interesse da MMX, sem que se tenha 

comprovado qualquer dano à companhia ou ao mercado, deve pesar a seu favor como atenuante. 

Entretanto, em que pese não haver nos autos evidências de prejuízo à Companhia decorrente do 

Distrato, a caracterização da infração ao art. 156, caput, da LSA, independe da comprovação de 

prejuízos.  

69. Assim, na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas 

neste caso e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em conta a 

dosimetria adotada em precedentes semelhantes ao presente PAS, em que vem sendo aplicada a 

penalidade de multa pecuniária, além das características do caso concreto. 

70. Assim, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, voto pela 

condenação de Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração 

da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à penalidade de multa 

pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração ao disposto no 

art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976, ao ter votado, em situação de conflito de interesses, na 

reunião do conselho de administração da referida companhia, ocorrida em 10.04.2015. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

 
43 Acórdãos nº 308/2017 (PAS CVM nº RJ2013/10909); 289/2017 (PAS CVM nº RJ2013/10321); 314/2017 (PAS 

CVM nº RJ2013/7916); e 291/17 (PAS CVM nº RJ2013/10060), julgados em 27.06.2017 e Acórdão nº 287/2017 

(PAS CVM nº RJ2013/2400), julgado em 28.06.2017. 

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

