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Carta DIR 4 nº 37/2020

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020

Assunto: Assembleia Geral Extraordinária da JBS S.A convocada para 30 de
outubro de 2020 - Intenção de Voto da BNDESPAR a respeito dos itens vi, vii e viii
constantes da ordem do dia.
Prezados Senhores,
A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, alinhada a sua missão de promover o
fortalecimento da governança corporativa de suas empresas investidas, com vistas
ao desenvolvimento do mercado de capitais e em linha com o Princípio 51 do
Código de Stewardship da Associação dos Investidores de Mercado de Capitais
(“AMEC”), a cujas orientações já manifestou adesão, vem a público divulgar sua
intenção de voto a respeito das matérias constantes da ordem do dia da
Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia"), a ser
realizada em 30 de outubro de 2020, nos termos do Edital de Convocação
publicado em 29 de setembro de 2020 pela Companhia.
A referida AGE foi convocada por decisão do Conselho de Administração, a
pedido da BNDESPAR, na qualidade de acionista detentora de participação
superior a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, nos termos do
artigo 123, parágrafo único, alínea "c", da Lei nº 6.404/762, para que os acionistas
tenham oportunidade de discutir e deliberar sobre3:
i)

ingresso de ação de responsabilidade em face de Wesley Mendonça
Batista e Joesley Mendonça Batista, ex-administradores da Companhia, e
do controlador direto e/ou indireto da Companhia, na forma do artigo
159 e 246 da Lei nº 6.404/76, com vistas à defesa de seus direitos e
interesses, inclusive com relação às responsabilidades por prejuízos
causados à Companhia por administradores, ex-administradores e
controladores envolvidos nos atos ilícitos confessados nos Acordos de
Colaboração Premiada e outros acordos cuja celebração foi divulgada
em Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes publicados pela JBS;

1 Princípio 5 - Ser ativos e diligentes no exercício dos seus direitos de voto: “Os investidores
institucionais devem exercer seus direitos de voto nos emissores de valores mobiliários sendo ativos e
diligentes. Os votos devem ser reportados adequadamente, assim como as justificativas para seu não
exercício”.
2 LSA: Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o
disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.
Parágrafo único. A assembleia-geral pode também ser convocada:
(...)
c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os
administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação que
apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;
(...)
3 Itens (vi) e (vii)

do edital de convocação da assembleia geral extraordinária a ser realizada em 30 de
outubro de 2020.
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ii)

ingresso de ação de responsabilidade em face de Florisvaldo Caetano
de Oliveira e Francisco de Assis e Silva, ex-administradores da
Companhia, na forma do artigo 159 da Lei n. 6.404/76, com vistas à
defesa de seus direitos e interesses, inclusive com relação às
responsabilidades por prejuízos causados à Companhia por
administradores, ex-administradores e controladores envolvidos nos atos
ilícitos confessados nos Acordos de Colaboração Premiada e outros
acordos cuja celebração foi divulgada em Comunicados ao Mercado e
Fatos Relevantes publicados pela JBS;

Tendo em vista tal convocação, o presente comunicado destina-se a dar
publicidade à intenção de voto da BNDESPAR sobre as matérias objeto da
solicitação da BNDESPAR, referidas acima (itens vi e vii do edital de convocação
da AGE), bem como sobre o item (viii), acrescido pelo Conselho de Administração,
acompanhada das justificativas para os votos nos termos abaixo:
A) Item “vi” do Edital de Convocação
Transcreve-se abaixo o item “vi” do Edital de Convocação:

(vi) Por requerimento apresentado pela acionista BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR, com fundamento no artigo
123, parágrafo único, “c” da Lei das S.A., deliberar sobre o
ingresso de ação de responsabilidade em face de Wesley
Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista, exadministradores da Companhia, e do controlador direto
e/ou indireto da Companhia, na forma do artigo 159 e 246
da Lei nº 6.404/76, com vistas à defesa de seus direitos e
interesses, inclusive com relação às responsabilidades por
prejuízos causados à Companhia por administradores, exadministradores e controladores envolvidos nos atos ilícitos
confessados nos Acordos de Colaboração Premiada e outros
acordos cuja celebração foi divulgada em Comunicados ao
Mercado e Fatos Relevantes publicados pela JBS;
Nos termos dos fatos relevantes publicados pela JBS, respectivamente, em
18/05/2017, 19/05/2017, 31/05/2017 e 05/06/2017, a Companhia informou ao
mercado (i) a celebração de acordo de colaboração premiada (“Acordo de
Colaboração Premiada”) com o Ministério Público Federal (“MPF”) por parte de
sete executivos da Companhia e de sua controladora, J&F Investimentos, e (ii) a
celebração, pela Companhia e sua acionista controladora, de acordo de leniência
com o MPF, ao amparo da Lei nº 12.846/2013 (“Acordo de Leniência”).
No Acordo de Colaboração Premiada e no Acordo de Leniência foram revelados o
emprego de recursos da JBS para o cometimento de ilícitos, ocasionando danos à
Companhia e seus acionistas, entre estes a BNDESPAR.
Entre os atos promovidos pela Companhia, houve, conforme delatado, pagamento
de propinas a agentes públicos, pagamentos em notas frias e doações ilegais a
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campanhas políticas, como consta do Acordo de Colaboração Premiada:

“(...) pagamento de propina a políticos, servidores
públicos, de alguns anos até hoje; (...); que vários dos
ilícitos foram cometidos pela alta direção e constam da
lista entregue ao Ministério Público; que esses crimes
são de em torno de 10, 15 anos até a data atual; que a
maioria deles é de 5 anos até a data atual; que desde
quando chamou o corpo jurídico e pediu a
investigação interna passou a documentar e fazer mais
registros dos possíveis ilícitos porque sabiam que uma
hora seriam chamados a dar explicações; que essa
corrupção a políticos envolve doações oficiais via
campanha política e caixa 2, inclusive com dinheiro em
espécie, a depender de como foi acertado com quem
receberá o montante; que o montante de propina paga
nos últimos anos, até o levantado foi em torno de R$
400 milhões oficiais e R$ 100 milhões por fora, via
nota fiscal fria ou outros; que desse valor em torno de
R$ 400 milhões foram propina e R$ 100 milhões
doações lícitas (...).” (Fonte: Acordo de Delação
Premiada, páginas 27 e 28, grifos nossos)
Analisando os termos públicos do Acordo de Colaboração Premiada, há a
confissão de que o caixa da JBS foi utilizado para pagamentos de notas fiscais de
produtos ou serviços não entregues ou prestados, visando, unicamente, ao repasse
de valores a diversos núcleos políticos de diferentes Estados da Federação4.
Segundo, por exemplo, o depoimento dos colaboradores Wesley Batista e Ricardo
Saud, “em 2009 a JBS deu continuidade a contrato de aluguel de caminhões, que

tinha, porém, um sobrepreço em torno de R$ 350.000,00 por mês, em Notas
Fiscais emitidas pela Yape Consultoria e Debates Ltda. Propina autorizada por
Mantega para o PSD, no valor de 7 milhões de reais. Pagou-se R$ 5.500.000,00
(cinco milhões e quinhentos mil reais) em 22 parcelas de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais) mediante pagamento de notas fiscais a empresa Yape
Consultoria e Debates Ltda”.5
No anexo 19 do acordo de colaboração premiada foi mencionado ainda um
segundo exemplo de utilização dos recursos da JBS no pagamento de propina a
políticos do Mato Grosso:

“Os pagamentos foram feitos nos seguintes moldes:
7,5 milhões pagos à empresa Carol Mila Agropecuária
ltda mediante sobre preço em contrato de compra de
caminhões pela JBS, conforme determinação de Silvai
Barbosa, que explicou a WB ter dívida com aquela
4 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/acordo-delacao-documentos-joesley.pdf

5 Tal fato, segundo a PGR, foi relatado no depoimento do vídeo nº 5 de Wesley Batista e no
depoimento do vídeo nº 4 de Ricardo Saud.
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empresa; cerca de 200 mil pagos à empresa NBC
Consultaria, de propriedade de Pedro Nadaf, mediante
nota falsa; 1 milhão pago à empresa Trimec contra
nota falsa; aproximadamente 13 milhões pagos por
meio de terceiros a outros terceiros os quais não
sabemos quem foram os recebedores destes recursos,
conforme orientação de Pedro Nadaf; 1,3 milhão
contra nota falsa de nº 006, de 09/10/2014, emitida
por Construtora Sab Ltda.; cerca de 2,5 milhões em
espécie, entregues por Florisvaldo e/ou Demilton, na
sede da JBS, a emissários de ocasião de Pedro Nadaf e
Silvai Barbosa - em uma das quais a emissária foi
pessoa de nome Car secretária de Pedro Nadaf na
Fecomércio”6
Em outra passagem do acordo, o colaborador Joesley Batista afirma que o modus
operandi acima descrito, de pagamento de propina a políticos, foi utilizado
diversas vezes7, em muitos delas, disfarçado como doação política. Destaque-se a
confissão de que, nos últimos anos, a JBS teria pago cerca de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) em propina a políticos.
Cumpre salientar, ainda, que a confissão de crimes revelada no Acordo de
Colaboração Premiada foi somente um dos eventos relacionados às diversas
investigações existentes envolvendo os controladores da JBS e a Companhia.
A Lei nº 6.404/76 estabelece um elenco de deveres e responsabilidades aos
administradores da Companhia e seus acionistas controladores, sujeitando-os à
propositura de ação de responsabilidade em caso de violação desses deveres. Em
comum, está o dever de agirem em conformidade à lei e no melhor interesse da
Companhia.
O dano causado pelo ato antijurídico do administrador pode atingir a esfera
jurídica da própria companhia, dos acionistas ou de terceiros, podendo ou não,
traduzir-se em perdas materiais ou patrimoniais. Assim, demonstrado o dano
efetivo, patrimonialmente ressarcível, deve ser proposta ação de responsabilidade
civil contra o administrador.
Especificamente em relação à responsabilização do acionista controlador, cumpre
mencionar que a LSA, em seu artigo 116, parágrafo único, estabelece, como
parâmetro de orientação, o exercício do poder de controle com vistas a fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social. No artigo 117, o
legislador elenca, de forma exemplificativa, modalidades de exercício abusivo de
poder.
6 Anexo 19, p. 95 do Acordo de colaboração premiada de Joesley Batista e Wesley Batista com o
MPF.
7 Nos anexos 20 e 21, pp.98-108 do Acordo de colaboração premiada de Joesley Batista e Wesley
Batista com o MPF. Em relação ao Estado do Mato Grosso do Sul destaque para a frase: “A JBS
pagou propina de não menos que 150 milhões de reais, do início até a presente data.” - No anexo
21, p.102 do Acordo de colaboração premiada de Joesley Batista e Wesley Batista com o MPF.
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A pretensão de reparação de danos decorrentes de ato ilícito do controlador, em
infração ao quanto expresso nos artigos 116 e 117, também é objeto de ação de
responsabilidade civil, cujo fundamento legal é o artigo 246, da Lei 6.404/76.
A propositura de ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos
prejuízos causados ao patrimônio da Companhia tem como um dos efeitos o
afastamento dos administradores faltosos, conforme determina o artigo 159,
parágrafo 2º8, da LSA. A BNDESPAR considera tal medida necessária em virtude da
perda de confiança para com os ex-administradores faltosos e para que os danos
sejam devidamente apurados e ressarcidos, e ainda para que a Companhia seja
administrada por profissionais inquestionavelmente isentos e técnicos, que não
tenham envolvimento, direto ou indireto, com a prática de atos ilícitos prejudiciais
à Companhia. O eventual retorno dos administradores faltosos à gestão da
Companhia poderia desviar os esforços e a atenção da administração de suas
operações comerciais, retirando-lhes o foco.
Reitere-se, destarte, que, nos termos do artigo 159, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76,
a mera deliberação da Assembleia Geral pela propositura de ação de
responsabilidade consubstancia hipótese de impedimento do administrador
inquinado. Nada obstante, resta evidente que a mera deliberação positiva da AGE
implica em inequívoca demonstração de perda de confiança dos acionistas em
relação aos administradores imputados, os quais devem ser imediatamente
afastados após a deliberação.
Intenção de voto da BNDESPAR: Votar favoravelmente a cada uma das 2 (duas)
medidas a seguir:
i) promoção, pela Companhia, em até 90 (noventa) dias da realização da AGE, de
ação de responsabilidade civil contra os ex-administradores da Companhia, Wesley
Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista pelos prejuízos causados ao seu
patrimônio em razão dos atos ilícitos confessados no âmbito do Acordo de
Colaboração Premiada e do Acordo de Leniência celebrados junto ao Ministério
Público Federal, nos termos do artigo 159 da Lei nº 6.404/76, com o consequente
impedimento das referidas pessoas, nos termos do § 2º deste mesmo artigo; e
(ii) promoção, pela Companhia, em até 90 (noventa) dias da realização da AGE,
de ação de responsabilidade civil contra os seus acionistas controladores, nos
termos do artigo 246 da Lei nº 6.404/76, pelos prejuízos causados ao seu
patrimônio em razão dos atos ilícitos confessados no âmbito do Acordo de
Colaboração Premiada e do Acordo de Leniência celebrados junto ao Ministério
Público Federal;

B) Item “vii” do Edital de Convocação
8

Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
§ 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e
deverão ser substituídos na mesma assembléia.
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Transcreve-se abaixo o item “vi” do Edital de Convocação:

(vii) Por requerimento apresentado pela acionista BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR, com fundamento no artigo
123, parágrafo único, “c” da Lei das S.A., deliberar sobre o
ingresso de ação de responsabilidade em face de Florisvaldo
Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva, exadministradores da Companhia, na forma do artigo 159 da
Lei n. 6.404/76, com vistas à defesa de seus direitos e
interesses, inclusive com relação às responsabilidades por
prejuízos causados à Companhia por administradores, exadministradores e controladores envolvidos nos atos ilícitos
confessados nos Acordos de Colaboração Premiada e outros
acordos cuja celebração foi divulgada em Comunicados ao
Mercado e Fatos Relevantes publicados pela JBS;
Ressalta-se que, conforme Fatos Relevantes de 31/05/2017, 05/06/2017
publicados pela JBS, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em
geral (i) a celebração de acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal ("MPF") por parte de sete executivos da Companhia e sua
controladora, J&F Investimentos e, atendendo à solicitação feita pela CVM,
nominalmente indicou tais executivos, quais seja, os Srs. Wesley Batista, Joesley
Mendonça Batista, Ricardo Saud, Francisco de Assis e Silva, Valdir Aparecido Boni,
Florisvaldo Caetano de Oliveira e Demilton Antonio de Castro ("Acordo de
Colaboração Premiada").
Dentre tais nomes, somente os ex-administradores Wesley Batista, Joesley Batista,
Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva exerceram atribuições
no conselho de administração e/ou fiscal ou na diretoria estatutária da JBS S/A,
razão pela qual propõe-se ordem do dia que aprove o ingresso de ação de
responsabilidade em face destes, uma vez que o artigo 159 da LSA refere-se a
administradores estatutários.
Ao contrário do que defende a administração da JBS no Anexo V da Proposta da
Administração, também deve ser proposta ação em face de Florisvaldo Caetano de
Oliveira, que exerceu o cargo de Conselheiro Fiscal da JBS S/A eleito na AGO de
2016 e, de acordo com o art. 165, tem os mesmos deveres dos administradores de
que tratam os arts. 153 a 156, todos da Lei nº. 6.404/76, respondendo pelos danos
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com
culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
A deliberação sobre a propositura da ação de responsabilidade civil do conselheiro
fiscal por danos à Companhia ser decidida pela Assembleia Geral e fundamentada
no artigo 159 encontra, assim, respaldo legal no próprio artigo 165 da LSA, que
equipara os conselheiros fiscais aos administradores em relação ao cumprimento
de seus deveres e responsabilização por atos culposos, dolosos e em desacordo
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com a lei e o estatuto da companhia.9.
Por fim, nada obsta que a companhia ingresse contra terceiros que não os
elencados nos arts. 159 e 246, o que, nada obstante, deve ser considerada uma
decisão cuja atribuição é da Administração e não da Assembleia Geral.
Intenção de voto da BNDESPAR: Votar favoravelmente à medida a seguir:
i) promoção, pela Companhia, em até 90 (noventa) dias da realização da AGE, de
ação de responsabilidade civil contra os ex-administradores da Companhia,
Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva pelos prejuízos
causados ao seu patrimônio em razão dos atos ilícitos confessados no âmbito do
Acordo de Colaboração Premiada e do Acordo de Leniência celebrados junto ao
Ministério Público Federal, nos termos do artigo 159 da Lei nº 6.404/76, com o
consequente impedimento das referidas pessoas, nos termos do § 2º deste mesmo
artigo.
C) Item “viii” do Edital de Convocação
Transcreve-se abaixo o item “vi” do Edital de Convocação:

(viii) Na hipótese de aprovação da deliberação objeto do
item (vi) e/ou do item (vii), deliberar que caberá à
administração avaliar e tomar as medidas pertinentes a essa
matéria segundo o interesse social, inclusive avaliar a
propositura de novas demandas ou a participação da
Companhia nos Procedimentos CAM 93/17 e 110/18 em
curso perante a Câmara de Arbitragem do Mercado.
Conforme manifestação prévia da BNDESPAR consubstanciada em carta
endereçada à Companhia e publicada como Fato Relevante em 19/10/2020, a
BNDESPAR entende que a introdução de tal item na ordem do dia, se aprovado,
condicionará à avaliação da Administração a eficácia dos itens (vi) e (vii) do Edital,
os quais foram incluídos na ordem do dia por requisição da acionista minoritária
BNDESPAR, o que representaria inequívoca manobra jurídica a ensejar, por vias
transversas, o descumprimento do preceito do artigo 159 da Lei das Sociedades
Anônimas.
A BNDESPAR entende que existe intencional obscuridade no Edital de
Convocação e na Proposta da Administração em relação à possibilidade de o item
(viii) ser votado pelo acionista controlador da JBS em descumprimento ao decidido
na sentença arbitral exarada no âmbito do Procedimento Arbitral nº 94/2017 na
Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3, e, assim, frustrar as matérias já
decididas por acionistas minoritários na AGE em relação aos itens (vi) e (vii) do
Edital, as quais, frise-se, foram deliberadas com a exclusão do voto do acionista
9 Art.

165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que
tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de
seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do
estatuto.
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controlador, por estar este impedido em razão de interesse conflitante com a
Companhia, nos termos do §1º do artigo 115, do § 1º do artigo 159 e do § 1º do
artigo 246, todos da Lei nº 6.404/76.
Assim sendo, na visão da BNDESPAR se o item (viii), do Edital fosse deliberado, na
prática, haveria uma delegação imprópria e ilegal de atribuições à Administração
da Companhia para eventualmente deixar de promover ação de responsabilidade
já aprovada nos itens (vi) e (vii) sob a imprópria alegação de “ausência de interesse
social”, frustrando, assim, o direito dos acionistas minoritários. Tal previsão não se
coaduna com o bem jurídico tutelado pelo artigo 159 da Lei n° 6.404/76,
tampouco respeita a decisão arbitral exarada no Procedimento Arbitral nº
94/2017.
Na resposta à Carta enviada pela BNDESPAR, a administração da JBS aponta que:

“A inclusão deste item na pauta da AGE jamais pretendeu
contrariar, direta ou indiretamente, os efeitos decorrentes da
eventual aprovação dos itens “vi” e “vii”, mas conferir
segurança jurídica para que a administração possa escolher
os meios mais eficazes, sob o ponta de vista do interesse
social, para implementar a deliberação soberana da
Assembleia.”
Nota-se, portanto que a própria administração da Companhia reconheceu a
soberania da assembleia e a legitimidade da proposição da medida pela
BNDESPAR, firmando compromisso aos acionistas de que implementará o
comando legal previsto no artigo 159 e no artigo 246 da LSA. Conforme apontado
anteriormente pela BNDESPAR, o administrador que recebeu o mandato da
assembleia geral, expressão da vontade social, não pode simplesmente quedar-se
inerte e eximir-se da propositura da ação.
A referida resposta igualmente publicada no mesmo Fato Relevante de
19/10/2020, também reforçava o compromisso acima descrito com a seguinte
afirmação:

“Assim, ao acrescentar o item “viii” na ordem do dia da
AGE, a JBS não pretender abrir caminho para negar
cumprimento a eventuais resoluções dos acionistas. A JBS
apenas propõe que, em caso de aprovação dos itens
sugeridos pelo BNDESPAR, a assembleia-geral confira
segurança de que caberá aos administradores a tarefa de
definir a melhor maneira de implementar a decisão
majoritária, com a correspondente responsabilidade.
Portanto, a inclusão desse item na pauta da AGE é medida
de prudência e transparência, porque deixa claro aos
acionistas que a administração da JBS implementará os itens
“vi” e “vii”, caso aprovados, na defesa do melhor interesse
da Companhia.”
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Portanto, através da resposta à carta publicada em 19/10/2020, a atual
administração da Companhia se compromete publicamente a tomar medidas em
face de seu acionista controlador e seus ex-administradores. Todavia, a própria
administração parece se contradizer no Anexo V da Proposta da Administração da
AGE, ao elencar os “benefícios” de continuar meramente na condição de parte
interessada nos procedimentos arbitrais que alega já tratarem do assunto, dando
margem à interpretação, portanto, de que permanecerá na condição de
interveniente, senão vejamos:

“A Companhia participa desse procedimento como parte
interessada. Em caso de procedência da demanda, a
Companhia será beneficiária de eventual indenização
imposta aos acionistas controladores. Por outro lado, a
Companhia não arca com quaisquer despesas processuais e
tampouco corre o risco do ônus de sucumbência, em caso
de improcedência total ou parcial dos pedidos formulados.
Esses riscos e despesas são de responsabilidade exclusiva
dos acionistas que ocupam o polo ativo das arbitragens.
Neste momento, o procedimento se encontra na fase de
produção de provas.
No entendimento da Companhia e de seus assessores
jurídicos, as arbitragens em curso têm o mesmo objeto e
estão fundadas nos mesmos fatos que a ação de
responsabilidade sobre a qual os acionistas da Companhia
deverão deliberar na assembleia geral extraordinária ora
convocada. Essa circunstância é relevante para a análise da
matéria pelos acionistas, porque cria riscos jurídicos para o
início de eventual nova demanda e elimina suas potenciais
vantagens.”
A referida resposta da JBS ainda apresenta interpretação manifestamente
equivocada em alguns aspectos que tangenciam o tema. Sua administração afirma
em seus esclarecimentos que:

“Do outro lado, caso o BNDESPAR e outros acionistas não
acolham essa orientação técnica e votem contrariamente ao
último item da ordem do dia, subtraindo da administração a
competência para avaliar e decidir sobre as providências
atreladas às demandas indenizatórias, deverão assumir
responsabilidade pelas consequências de seu voto, incluindo
eventuais repercussões de cunho patrimonial e reputacional
que a Companhia vier a sofrer (art.155 da Lei 6404/76).
Nesse caso, caberia aos acionistas definir questões técnicas
e detalhes estratégicos das medidas judiciais, tais como
aquelas anteriormente exemplificadas, o que traria
dificuldades adicionais para sua implementação e não seria
coerente com as competências definidas pela lei a cada um
dos órgãos societários.”
9
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Parece-nos que a administração da JBS declara buscar com o referido item “viii”
um mandato da assembleia geral para realizar seus deveres fiduciários e de gestão
como o cumprimento das decisões soberanas dos acionistas. Ora, tal mandato já é
conferido pela própria lei societária em seu artigo 154, que afirma que “o

administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público
e da função social da empresa”. A administração da JBS, portanto, a pretexto de
explicitar um comando legal, em verdade causa confusão e dubiedade em sua
base acionária.
Contraditoriamente, considerando a resposta da Companhia, o item “viii” é
desnecessário, pois seu comando decorre da lei, o que causa estranheza sobre sua
proposição como item de ordem do dia da AGE.
Nesta mesma ordem de raciocínio, equivoca-se a administração da JBS ao querer
se eximir do dever legal de promover a ação de responsabilização caso os
acionistas não lhe deem explicitamente instruções e detalhes para tanto, posto que
isto decorrente de um dever legal dos administradores. Dada a vontade social
exarada em assembleia, compete à Administração, como autora, perseguir a
responsabilização, sem pretender transferir a responsabilidade que lhe é inerente a
acionistas minoritários, e diligenciar para que seja feito da melhor maneira possível
e com todo o suporte técnico necessário, especialmente no que se refere ao
levantamento das provas para liquidação do dano. Caso assim não fosse, aos
acionistas só restaria invariavelmente o voto favorável a qualquer proposta da
administração da companhia, sob risco de se deparar com uma recusa dos
administradores em cumprir a vontade social, caso sua opinião sobre determinada
matéria confronte a decisão assemblear.
Trata-se, a toda evidência, de uma interpretação feita ao arrepio da lei, que esvazia
o direito de voto dos acionistas minoritários da JBS, acabando por funcionar, em
verdade, como meio de pressão à base acionária da JBS a votar segundo os
desígnios de sua administração e não de forma independente e refletida.
Não pode a administração da JBS recusar-se a cumprir seus deveres fiduciários se
sua proposta foi rejeitada pela maioria dos acionistas: sua obrigação legal
permanece íntegra. Maior perplexidade é causada ao exarar algumas das
“consequências” da rejeição da proposta da Administração, como as
“repercussões de cunho reputacional à Companhia”. Com a devida vênia, o maior
dano reputacional causado à JBS decorre dos atos ilícitos confessados por seus exadministradores e controladores, que até hoje ainda não foram apurados ou
ressarcidos à Companhia, como entende devido pela BNDESPAR.
Ainda merece destaque a seguinte passagem da resposta da JBS:

“caso fosse aprovada a propositura de ação de
responsabilidade com fundamento nos artigos 159 e 246 da
Lei das SA, bem como a matéria do item viii da ordem do
dia, competiria à administração da JBS avaliar a melhor
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Classificação: Documento ostensivo

maneira de implementar as deliberações dos acionistas,
visando seu melhor cumprimento.
Essa tarefa não se restringe à escolha do melhor “momento”
de ajuizar medida de responsabilidade, como aventado pelo
BNDESPAR. Ela abrange, sobretudo, a decisão de (i) propor
nova ação; (ii) propor medida indenizatória conexa a estes
procedimentos; ou (iii) requerer o ingresso da JBS no polo
ativo destas arbitragens, entre outras alternativas a serem
avaliadas pela Companhia, sob orientação de seus
assessores legais”
Neste ponto, reforça-se que a administração da JBS, na Proposta da Administração
para a AGE de 30/10, faz referência a procedimentos arbitrais (Procedimentos
CAM 93/17 e 110/18) de caráter sigiloso, cujo teor a sua base acionária e o
próprio mercado desconhece, alegando “avaliar” tanto a sua participação nestas
quanto até mesmo tomar outras medidas. Salutar, portanto, que a administração
da JBS tenha esclarecido ao menos que a participação da Companhia nos referidos
procedimentos arbitrais seria no polo ativo da demanda, conforme se depreende
da resposta da JBS à carta da BNDESPAR publicada como Fato Relevante pela
Companhia em 19/10/2020, e não como mero interveniente, inerte e equidistante,
como afirmou no Anexo V da Proposta da Administração para a referida AGE.
No entanto, tais procedimentos arbitrais são sigilosos e suas informações não são
publicadas nos documentos societários da JBS, não sendo o seu teor de
conhecimento dos acionistas da Companhia, o que impede uma deliberação
informada pelos acionistas em Assembleia Geral.
Assim, resta impossível para os acionistas minoritários constatarem e fiscalizarem o
cumprimento da decisão assemblear, informando-se sobre a natureza das
demandas em curso contra os ex-administradores e acionistas controladores da
Companhia e até mesmo o efetivo ingresso, como parte autora, da JBS.
Ademais, tendo em vista que ainda não houve AGE que aprovasse a propositura
de ação de responsabilidade em face dos ex-administradores da JBS com fulcro no
artigo 159, §3º da Lei das SA (pressuposto para a propositura desta ação) as
demandas em curso na CAM as quais a Companhia se refere são ações de
responsabilidade em face do acionista controlador, com fulcro no artigo 246 da
LSA, ou decorrentes de dano direto ao acionista, conforme previsto no artigo 159,
§7º. De toda forma, a ação de responsabilidade em face dos acionistas
controladores da companhia por prejuízo causado à própria companhia ou a ação
de responsabilidade em face dos administradores por danos diretos a acionista não
se confundem com a ação de responsabilidade em face dos administradores,
sendo justificadas em fundamentos legais distintos e com efeitos próprios.
Ainda, na Proposta da Administração da JBS é alegada a possível litispendência na
propositura das medidas pela Companhia. Trata-se de uma leitura equivocada do
instituto da litispendência, tendo em vista que este instituto ocorre quando há mais
de uma ação com os mesmos elementos: partes, causa de pedir e pedido.
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Ora, uma limitada análise sobre o caso já é suficiente para refutar esta tese,
segundo informado pela Administração no Anexo V do Edital de Convocação. A
uma porque as partes nos procedimentos arbitrais citados são diversas e a
Companhia declaradamente não é autora de tais ações. A duas porque não há
qualquer evidência fática ou lógica de que tais procedimentos sejam demandas
contra os ex-administradores da JBS, posto que carecem de uma condição da ação
(assembleia aprovando ou rejeitando a ordem do dia, conforme artigo 159, §3ºe
4º da LSA) e, logo, não haveria fundamento legal para o instituto da substituição
processual para que terceiros que litigam nesse procedimento pudessem pleitear
direitos da JBS contra ex-administradores, nesta qualidade.

Por fim, a BNDESPAR reforça, conforme manifestação em carta anterior, que a
sentença arbitral é clara ao determinar que "a J&F está impedida de votar em
qualquer AGE da JBS que venha a deliberar sobre a matéria objeto do item ii" da
Assembleia prevista para ser realizada em 1º de setembro de 2017. O voto em
matéria que decide sobre a ação de responsabilidade (inclusive a matéria que
tenha condão de alterar o decidido anteriormente), afronta a decisão arbitral e
enseja sua anulação com base no artigo 115, § 4º, e a responsabilização do
presidente da Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o voto do acionista
controlador impedido, nos termos do artigo 158, inciso II., ambos da Lei nº
6.404/76, caracterizando-se infração grave, nos termos do artigo 1º, I, Anexo 64
da Instrução CVM n° 607/2019.
A BNDESPAR pondera inexistir possibilidade de dúvida real na constatação de que
o acionista que está irremediavelmente conflitado para votar em torno da adoção
de medidas reparatórias (concentrada exclusivamente nos minoritários decisões
sobre a matéria), da mesma sorte e com muito mais razão, também não pode
votar, na mesma assembleia, em ordem do dia que se propõe a reduzir a eficácia
da própria decisão assemblear, núcleo do conflito de interesse em seu desfavor. A
questão ganha ainda maior relevo na presente hipótese, em que o controlador
goza de percentual significativo ao ponto de a um só tempo, decidir a matéria (à
míngua dos minoritários, estes sim contemplados com a decisão jurisdicional e
prerrogativa para decidir acerca das medidas de reparação de danos) e causar
forte influência sobre a administração.
Intenção de voto da BNDESPAR ao item “viii” do Edital de Convocação:
Inobstante os esclarecimentos ulteriores da Administração, a BNDESPAR considera
que a inclusão de tal item afigura-se ilegal na medida em que, como já exposto em
comunicação prévia da BNDESPAR, limita irregularmente os efeitos do disposto no
artigo 159 da Lei das S/A, uma vez que as providências a serem mandatoriamente
tomadas pela Administração, para fins de ressarcimento, não se confundem, de
plano, com qualquer ação já proposta por terceiros no âmbito do art. 246 do
mesmo diploma, sendo insuficientes medidas da Administração que visem apenas
12
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à adesão aos procedimentos CAM nº 93/17 e nº 110/18, o que se agrava pelo
fato de que tais procedimentos não são de conhecimento público e o ingresso em
litisconsórcio em tais procedimentos, se admitido pela Câmara Arbitral, será feito
no estado em que se encontrarem.
Caso este item não seja retirado de pauta, o que só se admite para fins
argumentativos, a intenção da BNDESPAR é votar contrariamente à proposta da
Administração da JBS que atribui à administração a decisão de avaliar e tomar as
medidas pertinentes a essa matéria segundo o interesse social, inclusive avaliar a
propositura de novas demandas ou a participação da Companhia nos
Procedimentos CAM 93/17 e 110/18 em curso perante a Câmara de Arbitragem
do Mercado. Nesse caso, a BNDESPAR irá exigir do presidente da mesa da AGE o
cumprimento da decisão arbitral no Procedimento Arbitral nº 94/2017 da Câmara
de Arbitragem do Mercado – CAM através da não aceitação de eventual
manifestação de voto dos acionistas controladores no referido item.

D) Conclusões acerca da orientação de voto da BNDESPAR
Constata-se, com bases em percepções advindas da argumentação da atual
administração da JBS manifestadas na Proposta da Administração, a dificuldade
que a Companhia ainda tem em ingressar com sua justa pretensão indenizatória
em face de seu acionista controlador, a despeito do alegado incremento na sua
governança corporativa desde a divulgação da delação premiada dos Srs. Wesley e
Joesley Batista.
Desde alegações processuais como litispendência, ou econômicas, como risco de
incorrer em custas processuais (risco esse mitigado diante da confissão e do
volume estimado a ser ressarcido à Companhia), a administração da JBS continua a
se socorrer em subterfúgios para evitar um litígio contra o seu acionista
controlador, ainda que isso implique na manutenção de questões reputacionais e
na regressão de conquistas na sua governança corporativa.
Nessa esteira, a administração da JBS vem a público novamente frisar que não há
interesse social na pretensão reparatória da Companhia em face aos seus
controladores/administradores, ainda que estes tenham confessado publicamente
a prática de crimes às custas da Companhia. A inauguração de uma verdadeira
nova fase de profissionalismo e independência depende da disposição de resolver
as questões do passado, especialmente as de cunho penal, com quais a JBS ainda
convive.
Por fim, a BNDESPAR consigna que, a partir da aprovação dos itens (vi) e (vii), os
atuais administradores da JBS tem o dever legal de ingressar com ação de
responsabilidade em face dos ex-administradores da Companhia no prazo de 3
(três) meses, contados da deliberação assemblear, sob pena de caracterizar-se
conduta omissiva grave que infringiria os deveres fiduciários de diligência e
lealdade os quais os atuais administradores têm para com a Companhia e a
13
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coletividade de seus acionistas, caracterizando-se infração grave, nos termos do
artigo 1º, I, Anexo 64 da Instrução CVM n° 607/2019, especialmente
considerando que tais ex-administradores já confessaram a prática de ilícitos penais
enquanto administradores da JBS e às custas dos cofres da Companhia, que,
confessadamente, realizou doações eleitorais ilegais e pagamento de notas frias
para suportar as atividades criminosas de tais ex-administradores.
A BNDESPAR frisa por fim, que tomará todas as medidas legais necessárias em
face da Companhia, sua acionista controladora, seus ex-administradores e atuais
administradores para garantir o exercício de seus direitos de acionista minoritária
relevante da JBS e o cumprimento da sentença arbitral, acompanhando e
fiscalizando os atos dos administradores da JBS para cumprir com o disposto nos
itens vi e vii da ordem do dia da referida AGE, caso aprovada.
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