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A J&F, que controla a JBS e reúne os negócios da
família Batista, tenta obter uma trégua do
BNDESPar, acionista minoritário que quer afastar
Wesley Batista da presidência do frigorífico.

A holding contratou um especialista em mediação de
conflitos. Nesta segunda-feira (28), ele enviou uma
carta ao BNDESPar na qual pede que seja adiada, por
90 dias, assembleia marcada para a próxima sexta-
feira (1º).

A AGE (assembleia-geral extraordinária) vai decidir, a pedido do BNDESPar,
se a empresa entra na Justiça contra seus administradores por danos
provocados pelos casos de corrupção confessados pelos irmãos Joesley e
Wesley Batista.
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A missão de Ricado Lacerda, sócio da BR Partners, é reestabelecer a
interlocução entre J&F e BNDESPar, que está desgastada desde a delação
premiada dos irmãos.

Lacerda tem experiência em mediação de conflitos: trabalhou para Citibank e
Telecom Italia na briga com o Opportunity e assessorou o Casino contra
Abilio Diniz.

O BNDESPar, por sua vez, está se movimentando para impedir que a família
Batista vote na assembleia.

Na semana retrasada, o banco protocolou na CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) um pedido de interrupção do prazo para a assembleia, alegando
conflito de interesse, já que os irmãos seriam os próprios investigados.

O afastamento dos Batista foi uma das primeiras bandeiras levantadas por
Paulo Rabello de Castro, que assumiu a presidência do BNDES em junho. Na
delação, Joesley acusa o presidente Michel Temer de corrupção.

Segundo apurou a reportagem, a área técnica da CVM já se manifestou, mas
seu entendimento é sigiloso. O caso vai a julgamento do colegiado a partir
desta terça-feira (28) e deve ser decidido até a data da assembleia.

Com 42,16% do capital da JBS, a FB Participações, que pertence aos irmãos
Batista, teria vitória fácil na assembleia. Representantes da empresa têm
ligado para minoritários importantes, como Capital Group e Blackrock, cuja
tendência é se abster.

Mas se a CVM decidir que existe um conflito de interesse, o jogo pode mudar.
Graças aos aportes feitos na política dos "campeões nacionais", o BNDES
possui 21,32% da JBS e a Caixa Econômica Federal outros os 4,92%. Sem o
controlador, basta chegar a 30% dos votos para aprovar o afastamento de
Wesley.

"A regra para a CVM decidir deve ser o bom senso. Dizer que não existe um
conflito de interesse é um insulto à inteligência", opina Mauro Cunha,
presidente da Associação de Investidores em Mercados de Capitais (Amec).

R$ 10,3 bilhões �é o valor do acordo de leniência da JBS firmado com o Ministério Público 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA JBS
Em %

Acionista
Controlador
�(FB

Participações
S.A. �e
Banco

Original)
42%

Minoritários
36%

BNDES
�Participações

S.A.
�(BNDESPar)

21%

Ações �em
Tesouraria (1%)

Total: 
99,99

Fonte: JBS 
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A CVM vinha optando por não retirar o direito de voto e julgar o conflito a
posteriori, mas, recentemente, proibiu o governo de São Paulo e o Metrô de
votar em uma assembleia da Empresa Metropolitana de Águas e Energia
(Emae) estadual por causa de conflito de interesse.

Na briga com a BNDESPar, a J&F conta com o apoio do conselho de
administração da JBS, que decidiu manter Wesley Batista no comando. A
decisão final, no entanto, é da assembleia de acionistas.

Em comunicado, o conselho da empresa afirma que a troca do presidente
seria "prematura e disruptiva" e que a administração deve agir "sem
açodamento".

Foram 7 votos favoráveis à permanência de Wesley e dois contrários dos
representantes do BNDESPar. Os dois conselheiros independentes votaram a
favor dos Batista.

Para os conselheiros, Wesley é vital nesse momento de turbulência, porque
conhece a empresa e ganhou a confiança dos credores ao renegociar a dívida.

O mandato concedido pelo conselho para Wesley vai até meados do ano que
vem. Segundo apurou a reportagem, uma transição poderia ser preparada
para ocorrer a partir daí. A JBS e o BNDES não comentaram.
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O Que os Donos do Poder
Não Querem Que Você
Saiba

Eduardo Moreira

De: R$ 24,00

Por: R$ 16,90

Comprar

Trabalhe 4 Horas Por
Semana

Timothy Ferriss

De: R$ 49,90

Por: R$ 37,80

Comprar

R$ 50,4 bilhões era a dívida líquida da empresa no segundo trimestre do ano  

R$ 309,8 milhões foi o lucro líquido da JBS no segundo trimestre, queda de 80% ante 2016 

Receita Dívida

JBS TENTA EQUILIBRAR AS CONTAS
Em R$ bilhões

75.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,775.696,7

2012

92.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,892.902,8

2013

120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470120.470

2014

162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914162.914

2015

170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380170.380

2016

Fonte: JBS 
Confira mais infográficos da Folha

Livro narra primeiros anos da ocupação portuguesa do Brasil

Pensadores e ativistas analisam avanços e contradições do lulismo

Clássico do ocultismo ganha versão bilíngue em capa dura

Coleção reúne cinco filmes do cineasta japonês Akira Kurosawa

DVD duplo traz filmes de Truffaut em versões restauradas

"Coleção Hitler" traz documentários
sobre período nazista

Sétimo volume de "Obras Primas do
Terror" reúne clássicos do gênero

Cortella e Mauricio de Sousa promovem
a reflexão infantil em livro

Chaplin - A Obra
Completa - Edição
Limitada (20 Discos)
(DVD)

Charles Chaplin

Por: R$ 199,90

Comprar

A Elite do Atraso - Da
Escravidão à Lava Jato

Jesse Souza

De: R$ 44,90

Por: R$ 33,50

Comprar

Adeus, Aposentadoria

Gustavo Cerbasi

De: R$ 39,90

Por: R$ 38,90

Comprar

Me Acorde Quando Eu
Estiver Rico!

Fabio Alves

Por: R$ 59,90

Comprar

Box 100 Shows Para
Assistir Antes de
Morrer - Vol. 2 (DVD)

Vários

De: R$ 79,90

Por: R$ 49,90

Comprar

Fotos  Vídeos  Relatos

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
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temas relacionados

recomendado

Ex-prefeita de
Ribeirão Preto
apaga postagens e
se recolhe após…

Agentes públicos
direcionaram
editais em São
Paulo, dizem…

O investimento que
deixará muita gente
rica em 2018

(Empiricus Research)

Patrocinado

Milionários jovens
graças aos Bitcoins.
Como eles fizeram
isso?

(Notícias Dinheiro)

Patrocinado

Odebrecht monta
operação de
despiste para saída
de Marcelo da…

TSE aprova
resoluções com as
regras para as
eleições de 2018

Novo SUV Peugeot
3008 chega ao
Brasil com sucesso
absoluto

(Peugeot)

Patrocinado

Adora desafios
gastronômicos?
Esse é para você

(Net)

Patrocinado

envie sua notícia

siga a folha

Digite seu email...  enviar
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