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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015 – ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei
6.404/1976 e às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, e em continuidade aos
Fatos Relevantes divulgados em 12 de fevereiro e em 10, 16 e 30 de abril de 2015, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro proferiu
decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial conjunto da Companhia e de sua subsidiária ENEVA
Participações S.A. – em Recuperação Judicial (em conjunto “Recuperandas”), então aprovado na Assembleia
Geral de Credores de 30 de abril de 2015.
A referida decisão segue anexa a este Fato Relevante e está disponível nas páginas da Companhia
(ri.eneva.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na Internet.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca das próximas etapas do processo de
recuperação judicial das Recuperandas.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial
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Companhia tem atualmente capacidade instalada bruta de 2,9GW, estando assim entre as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica
no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em blocos terrestres de gás natural na Bacia de Parnaíba.
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Decisão

Descrição:

Cuidase de requerimento de homologação do plano de recuperação judicial, aprovado em 30 de abril
de 2015, formulado por ENEVA S.A e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A, ambas submetidas ao regime da
Lei 11.101/2005. A norma jurídica em comento tem por escopo principal a preservação da empresa,
conferindolhes a possibilidade de, num dado momento de dificuldade, reestruturar seus
compromissos a fim de adequálos a sua nova realidade econômicofinanceira. Insta salientar, então,
que o Plano de Recuperação (instrumento típico da reestruturação prevista acima) traz em seu bojo
questão patrimonial cuja discussão do conteúdo só deve caber àqueles diretamente envolvidos na
operação. Vale dizer: é questão puramente de direito disponível, gozando a Assembleia Geral de
Credores de soberania com relação ao que dali saia decidido. Nesse diapasão, a apreciação, pelo
Ministério Público, do Plano aprovado assim como sua submissão ao crivo do Poder Judiciário
somente encontra razão de ser sob o viés da legalidade das formalidades circunstanciais e das
cláusulas ali dispostas. Pois bem. Não se deve olvidar que as Requerentes atuam em ramo
estratégico da economia nacional, respondendo por parcela significativa da matriz energética, setor de
notória imprescindibilidade para o avanço da nação e bem estar de sua população. Não bastasse isso,
preservam em sua atividade expressivo número de trabalhadores diretos e indiretos. Destacase, com
isso, a necessidade de compatibilizar a literalidade do texto legal com os princípios constitucionais que
regem a recuperação de empresas, observandose o artigo 47 da lei especial que retrata o objetivo de
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendose a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Acontece que o Plano aprovado sofre, por parte de dois dos credores, três pechas de ilegalidade. Em
seu respeitável parecer, o Ministério Público opina pelo afastamento de duas delas, mas insiste no
reconhecimento da terceira. Passemos à analise. A primeira das alegações se refere à ausência de
remuneração de créditos em dólar a desencadear tratamento desigual em face dos créditos em real.
Aqui estou perfilado com o posicionamento do Parquet. Com efeito, se há para os créditos em moeda
nacional uma taxa préfixada de remuneração, há também aí uma certeza quanto ao atrelamento dos
pagamentos à receita das Requerentes, que não a produzem em moeda estrangeira. Já com relação
aos créditos noutra moeda, a análise recai sobre a volatilidade do mercado, sendo até mesmo
impossível saber se, ao final, não estarão esses credores, por força da variação cambial, recebendo
mais que aqueles indexados em moeda nacional. Aliás, não se pode perder de vista, também, os
custos de eventual proteção cambial. É como salientou o representante do Ministério Público: tratase
de estratégia a ser definida pelo credor. Além disso, foilhe facultada a conversão. Em suma: obtémse
a certeza da remuneração em moeda nacional ou se aposta na variação cambial se mantido o crédito
em dólares. De qualquer forma, não vejo ferido o princípio da paridade entre os credores. A segunda
proclamação de ilegalidade concentrase no alegado conflito de interesses do credor BTG Pactual por
tornarse sócio da empresa. Ora, a matéria não é nova. De fato, a substituição de credito por
participação acionária é conduta corriqueira na prática empresarial. Vale como reconhecimento,
inclusive, da viabilidade do Plano assim como da própria Recuperanda, o que afasta ainda mais a ideia
de conflito de interesses. Aliás, afigurase relevante a função do credor que colabora ativamente na
recuperação, como destacado na lição de Fábio Ulhoa Coelho (´O credor colaborativo na recuperação
judicial´ in PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO e FRANCISCO SATIRO, Direito das
empresas em Crise: problemas e soluções, Quartier Latin, São Paulo, 2012). Se os credores
colaboradores não pudessem participar da assembleia de credores, nenhum credor tomaria a inciativa
de colaborar com a recuperação da empresa em crise. Com isso, haveria uma menor oferta de
recursos às empresas, impossibilitando suas recuperações, cujo entendimento se divorcia
frontalmente da melhor exegese da nossa lei de recuperação de empresas, atenta ao principio da
função social da empresa. Devese assegurar a todos os credores, colaboradores ou não, que
participem do conclave e deliberem sobre os meios de superação da crise empresarial, por ser este o
objetivo da lei  colocar credores e devedores em contato para discussão e solução do eventual
impasse. Não há conflito de interesses. A definição de conflito de interesses envolve divergência entre
interesses particulares do acionista e os interesses coletivos da Companhia. Nesse caso, é
impossível afirmar que o interesse do credor que aceita converter seus créditos em participação seja
contrário, quer aos interesses das recuperandas, quer aos interesses da AGC. Por fim, esbarrase na
alegação de ilegalidade da cláusula que trata da extinção das ações ou mesmo da propositura de
novas em face das Recuperandas. Como se verifica do primeiro item da cláusula 7.6 do plano, os
credores não mais poderão ´ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de
qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra as Recuperandas´. Ora, referido item parece ter
sido inspirado no artigo 59 da Lei 11101/2005 que trata da novação dos créditos diante do plano de
recuperação judicial. No entanto, não se vê naquela norma jurídica a extensão imposta na cláusula em
comento. Com efeito, poderá haver créditos ainda a serem apurados em sede de processo de
conhecimento e não há como coibir isso. Vale dizer: a expressão ´toda e qualquer ação judicial ou
processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito´ estaria alcançando, também, eventuais
processos de conhecimento, até mesmo aqueles de natureza trabalhista, cujo an e quantum debeatur
dependessem de provimento judicial. Nessa esteira, é de se considerar ilegal a regra. Porém, com
relação aos demais itens daquela mesma cláusula 7.6, aí sim penso não afrontarem a norma jurídica.
É que as execuções porventura em curso não devem mesmo ter outro destino senão a extinção,
porquanto, diante da novação dos créditos conforme o Plano de Recuperação, nunca haverão de ser
retomadas. Esse tema já foi bem sintetizado pelo colega Dr. Luiz Roberto Ayoub em suas lições de
Direito Empresarial, onde enumera as três possíveis situações: (i) O Plano é cumprido e o credor
recebe seu crédito na forma prevista no Plano; (ii) O Plano é descumprido nos dois primeiros anos e a
devedora tem sua falência decretada, de modo que o credor receberá seu crédito com o produto da
alienação dos ativos da Massa Falida; (iii) O plano é descumprido após o encerramento da
Recuperação Judicial, cabendo ao credor requerer a execução de título judicial (AYOUB, Luiz Roberto;
CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro:
Forense, 2013, pp. 297299). Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM AXAME DO MÉRITO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO DO
CRÉDITO EM PLANO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR A
EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO
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POR IMPOSIÇÃO LEGAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE
IMPÕE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. TJRJ. Apelação nº 005947972.2007.8.19.0001.
Relator: Des. Cláudia Telles de Menezes. 5ª Câmara Cível. Julgamento em 29/05/2012. DJe em
01/06/2012. Assim, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005 e tendo sido cumpridas as
formalidades legais, inclusive apresentação de certidões e laudos, concedese a recuperação judicial
das empresas requerentes, cujo plano foi aprovado na Assembleia de Credores realizada no dia
30/04/2015, apenas declarandose a ilegalidade do item (i) da cláusula 7.6 daquele pacto. Intimemse.
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