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Decisão da CVM sobre assembleia é alvo
de queixa da Amec
06/04/2018 às 05h00

Por Graziella Valenti | De São Paulo
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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.
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"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".

Compartilhar 0

Tweet

()

Share

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Videos

Recomendado por


LINK PATROCINADO

Citroën C4 Lounge - Fotos,
Informações e Ofertas
CITROËN BRASIL

LINK PATROCINADO

Veja o nosso infográfico e
saiba como identificar fake
news
DIALOGANDO

LINK PATROCINADO

Aprenda como identificar
fake news em redes sociais
DIALOGANDO

Robôs biônicos inspirados em animais ajudam a
moldar as fábricas do futuro
03/04/2018

  

Impacting the future
LINK PATROCINADO

LINK PATROCINADO

Mulher vence varizes de
forma rápida e choca
especialistas

Vai viajar com o seu
Parceiro? Conheça o TRYP
Pernambuco e Encante-se.

VARIFIX

TRYP BY WYNDHAM

LINK PATROCINADO

Fim das piadas? Citroën tira
"Picasso" de minivans
KELLEY BLUE BOOK

Indústria 4.0: a jornada já começou
Varejistas devem se transformar para
atender as demandas dos consumidores
Quais caminhos os bancos devem trilhar
para continuarem competitivos?
Conteúdo patrocinado por

Especial

Brasil - Países Árabes

Hora de multiplicar



Selo Halal pode impulsionar exportações





Câmaras têm US$ 22 bilhões para incentivar
projetos

Análise Setorial

Indústria Farmacêutica
O trabalho mostra que o Brasil possui uma
indústria farmacêutica bem estruturada, com
um parque industrial moderno e robusto,
sendo que os mais importantes grupos
farmacêuticos globais atuam no país. Existem
no Brasil 447 estabelecimentos fabricantes de
medicamentos para uso humano
Confira outros títulos disponíveis

ValorRI

Relação com os investidores
Veja os resultados publicados pelas principais
empresas do país e as mais importantes
operações de mercado de capitais.



Siga o Twitter do Valor RI



Receba alertas do Valor RI



Siga o Facebook do Valor RI

Acesse

Captações externas
Operações mais recentes
Tomador
Itaú

Valor*

Meses Retorno**

750

-

4.350

60

-

CSN

350

60

8,03%

Safra

500

60

-

GOL

150

84

7%

Natura

750

60

5,375%

Petrobras

6,5%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título

ValorInveste
Casa das Caldeiras
Por Redação

Redução de compulsório dos bancos vale pela
sinalização

O Consultor Financeiro
Por Marcelo d’Agosto

É preciso diversificar para ganhar mais do que a
inflação

O Estrategista
Por André Rocha

Crescer está mais difícil para as companhias

Newsletter
O melhor conteúdo em economia, negócios e
finanças gratuitamente direto em seu e-mail.
Receba Gratuitamente

Globo Notícias

