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organizado (SOMA) sem que aquela tenha que efetuar a correspondente oferta pública ou apresentar prospecto

Diretor: Otavio Yazbek

Voto

1. O presente voto remete ao recurso em epígrafe, já relatado pelo Diretor Eli Loria, cujo relatório, inclusive, ora adoto. Passarei, desta maneira,
diretamente à parte dispositiva.

2. Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. ("Recorrente") postula ter os valores mobiliários de sua emissão negociados em mercado de balcão organizado
(SOMA) sem que tenha que efetuar a correspondente oferta pública ou apresentar prospecto. A pretensão se apóia no fato de que o quadro acionário da
companhia foi constituído a partir de reorganização societária que teve como objetivo transformar em direta a participação, antes indireta, que os
acionistas da Epilife Empreendimentos e Participações S.A. ("Epilife") detinham na Recorrente. Tal operação se deu por meio (i) do fechamento e da
subseqüente redução do capital da Epilife, seguidos de (ii) migração dos acionistas referidos nos autos para a Recorrente e de (iii) abertura de capital da
Recorrente. Sendo a Epilife, inicialmente, companhia aberta (o que a Recorrente também já é) e dispondo, seus acionistas, da possibilidade de
negociação de suas ações, entende a Recorrente que tal prerrogativa deveria se estender aos seus acionistas.  

3. O Diretor Eli Loria, discordando da posição defendida pela SEP, entendeu "não ser necessário o atendimento ao art. 2 o da Instrução CVM nº 400/03",
afastando a necessidade de realização de oferta pública ou apresentação de prospecto. Concordo em parte com a posição sustentada pelo relator.

4. Inicialmente, em consonância com o entendimento da SEP, também reconhecido pelo relator, esclareço que não se pode, de fato, considerar a
Recorrente sucessora da Epilife para os efeitos previstos no art. 223, § 3o, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Operações como aquela descrita nos autos, de
redução de capital com a transposição do quadro acionário para outra sociedade, por mais que visem a efeitos de reestruturação societária que, na
prática, se assemelhem às operações descritas no texto legal, não têm o condão de produzir tais efeitos em toda a sua extensão.

5. Não obstante, há um efeito de tal operação que entendo ser necessário levar em conta para o deslinde do presente caso: da reorganização realizada
decorre estrutura societária idêntica àquela anteriormente existente na Epilife que, ademais, tinha como único objeto a participação no capital da
Recorrente. A importância de tal constatação decorre do fato de que, inexistindo verdadeiro alargamento da base acionária e não restando, na Epilife,
outros ativos, não vejo porque exigir, ao lado do registro de distribuição originariamente realizado, um novo registro ou a elaboração de prospecto.

6. Por isso, em um primeiro momento, e em consonância com o voto do relator, eu tenderia a defender que, uma vez que não se está realizando esforço
organizado de colocação das ações para terceiros, não seria necessário tomar nenhuma das providências inerentes à oferta de valores mobiliários, aí
incluída a elaboração de prospecto.

7. Ocorre, porém, que o § 2 o do art. 2o da Instrução CVM nº 400/2003, ao estabelecer genericamente a exigibilidade do prospecto nos casos não
enquadrados no § 1o, não autoriza tal interpretação. Por mais que se procure contextualizar o referido § 2 o, remetendo-se às condições de sua
promulgação e à intenção de superar algumas das discrepâncias existentes entre o exigido pela Instrução CVM nº 202, de 6.12.1993, e o exigido pela
Instrução CVM nº 400/03, a generalidade da redação do dispositivo acabaria por abranger também o presente caso.

8. Daí porque reconheço a aplicabilidade do disposto no art. 2 o da Instrução CVM nº 400/03, mas, em face das condições concretas que ora se
apresentam, ou seja, porque a estrutura da companhia reflete a de sua antecessora (que tinha como objeto exclusivo a participação no capital da
Recorrente), voto pela dispensa da obrigação de elaboração do prospecto.

9. Por fim, gostaria de destacar que não me parece possível apoiar a decisão do presente caso nos dois paradigmas trazidos pela área técnica, a saber: o
Processo Administrativo nº RJ 2005/4821 (La Fonte Participações S/A) e o Processo Administrativo nº RJ 2008/10022 (Cosan), que apresentam
significativas diferenças em relação ao caso em tela. Isso porque no primeiro deles havia efetiva distribuição de valores mobiliários, ainda que em favor
de investidores qualificados, enquanto que, no segundo, os valores mobiliários emitidos para negociação (os bônus de subscrição) eram distintos dos
títulos até então emitidos pela companhia.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2009

Otavio Yazbek
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