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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE MAIO DE 2021 

  

Senhores acionistas,  

 A Administração da Companhia Itaunense Energia e Participações (“Companhia”), 

nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 481/2009, 

conforme alterada (“Instrução CVM 481”), vem apresentar a V. Sas. as propostas abaixo, a serem 

apreciadas na Assembleia Geral Extradordinária (“AGE”).  

 A AGE seria realizada inicialmente no dia, no dia 06 de abril de 2021, às 13 horas, na 

sede social da Companhia, localizada na Rua João Cerqueira Lima, 133  - Centro - CEP 35680-063 

- Itaúna/MG, observada a legislação societária vigente e as disposições do Estatuto Social da 

Companhia.  

 Contudo, em razão de liminar judicial concedida nos autos 5001794-

55.2021.8.13.0338 que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itaúna, a Assembleia foi 

suspensa em razão do Protocolo “Onda Roxa” instituído pelo Governo de Minas Gerais e com 

abrangência na região Oeste do Estado (incluindo a cidade de Itaúna – Deliberação 136) a partir 

de 17/03/2021 (https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-

trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da).  

 A Assembleia foi novamente convocada para o dia 03 de maio de 2021, às 10 horas, 

a fim de deliberar sobre o resgate de ações ordinárias nominativas, pelo preço de R$6,42 (seis 

reais e quarenta e dois centavos) por ação.  

 Ocorrerá de modo semipresencial, na sede da empresa, Rua João Cerqueira Lima, 

133, centro, Itaúna/MG, ou através da plataforma ZOOM do endereço eletrônico 

https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09, ID da 

reunião: 848 7610 1024.  

 Para participar da reunião de forma online, solicitamos entrar em contato com a 

Companhia através do (37) 3242-1242 ou itaunense@uol.com.br para obterem a senha de 

acesso.  

  

https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09
mailto:itaunense@uol.com.br
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 Sobre o tema foi publicado o Fato Relevante abaixo transcrito, encaminhado para a 

CVM através do sistema IPE Online e publicado em jornal de grande circulação. 

 

FATO RELEVANTE - RESGATE AÇÕES 
 

A Companhia comunica a seus acionistas que realizará Assembleia Geral Extraordinária, no dia 

03 de maio de 2021, para deliberar sobre o RESGATE DE AÇÕES ordinárias nominativas, nos 

termos do artigo 44, § 1º da Lei 6404/76. Comunica ainda que as ações de sua emissão deixam 

de estar listadas para negociação na Bolsa de Valores / B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ou em 

qualquer outro mercado organizado desde 18/05/2000 em razão de sua falência. A empresa 

possui tão somente uma classe de ações: ordinárias. Quando da compra do controle acionário as 

ações eram negociadas a R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos). Por capital social, cada 

ação equivaleria a R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos). A proposta de resgate ocorrerá 

pelo preço de R$6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação. O preço de compra refere-

se ao maior preço de negociação entre acionistas, desde a recuperação judicial. Comunica que 

existe concentração das ações em nome do grupo majoritário que apresentou o pedido de 

recuperação judicial da empresa, na ordem de mais de 68% (sessenta e oito por cento). 

Dispensável o sorteio legal, nos termos do artigo 44, § 4º da Lei 6404/76, pois a Companhia 

poderá adquirir todas as ações de cujos acionistas minoritários queiram participar do resgate 

pelo preço acima citado (R$ 6,42). Não haverá privilégio, distinção ou prejuízo a nenhum 

acionista. Registra-se que nenhum acionista é obrigado a participar da operação. Edital de AGE 

publicado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2021 nos jornais O Tempo e Diário Oficial de Minas 

Gerais.  

 

 Em relação ao tema, necessário que faça um resumo histórico da condição da 

empresa. A COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES, atual denominação de 

COMPANHIA INDUSTRIAL ITAUNENSE, CNPJ: 21.254.073/0001-60, também designada como 

Itaunense ou apenas Companhia, é uma Sociedade genuinamente mineira, fundada em maio de 

1911, tendo, como objeto social atividade imobiliária de imóveis próprios, aluguel e 

arrendamento de imóveis próprios, comercialização de energia elétrica e transmissão de energia 
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elétrica, além  de participações decorrentes de incentivos fiscais e participar de outras 

sociedades ou companhias e constituir subsidiárias. 

 A Companhia durante muito tempo foi reconhecida por sua eficiência e qualidade, 

exercendo relevante papel nesse contexto, sendo essencial, não só como um polo gerador de 

empregos diretos e indiretos, mas também, pela sua efetiva participação no mercado mineiro e 

na geração de tributos, chegando a ter em seus quadros funcionais mais de 2.000 (dois mil) 

funcionários, o que por si só traduzem a sua importância para a comunidade local. Entretanto, a 

conjuntura econômica do País, no final dos anos 80 e início dos anos 90, em especial, os 

sucessivos e desastrosos planos econômicos anteriores ao plano real, as elevadas taxas de juros 

praticadas por instituições financeiras, a alta inflacionária, além da abertura comercial às 

operações de importação, contribuíram para o agravamento da situação econômico-financeira 

da Companhia, com a redução de suas linhas de crédito e a consequente falta de liquidez para 

pagamento de fornecedores, empregados e prestadores de serviços. Assim, compromissos 

deixaram de ser honrados. 

 A Companhia então requereu sua autofalência em dezembro de 1999, pedido 

assinado pelo então Diretor Superintendente Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, conforme 

sentença de decretação de falência decorrente dos autos 0338.99.003226-4 que tramitaram 

perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna, entre 29 de dezembro de 1999 e o ano de 2013 a 

empresa esteve FALIDA.  

 A falência foi suspensa em 06 de fevereiro de 2013, conforme decisão de lavra da 

MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna/MG. A sentença de extinção da falência 

ocorreu em 2014. 

 Em 02 de abril de 2012 foi deferido, nos autos 0338.12.003352-1 que tramitaram 

também perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna/MG, o processamento da recuperação 

judicial. Em razão de recursos judiciais diversos, apenas em 01 de março de 2013 a Companhia 

passou a ser administrada pela nova diretoria, e não mais pelo Síndico da Massa Falida. 

 O plano de recuperação judicial da Companhia foi aprovado por Assembleia Geral de 

Credores em 08 de abril de 2013. Em relação ao processo de recuperação judicial, o plano foi 

considerado cumprido e extinto, por sentença, em 18 de setembro de 2015. Dois recursos de 
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apelação foram interpostos junto ao TJMG. Com o pagamento destes dois credores, houve 

desistência dos recursos e o processo retornou à comarca de origem em 2019, oportunidade em 

que foi retirada a expressão “em recuperação judicial” do nome da empresa, tendo sido 

cumprido o plano. 

 Diante da situação especialíssima da Companhia, que era uma massa falida e 

transformou-se em sociedade em recuperação judicial, todos os atos realizados desde 1999 

foram comunicados nos autos dos processos que tramitaram perante a 1ª Vara Cível da Comarca 

de Itaúna. Assim o Ministério Público se manifestava e então o MM. Juiz competente 

determinava o que se fazer. Durante todo o período de recuperação judicial as contas mensais 

eram prestadas nos autos, para ciência e avaliação do Ministério Público e de terceiros 

interessados, sendo após analisadas e julgadas pelo MM. Juiz.  

 A recuperação da empresa, quase duas décadas após o pedido de falência, apenas 

ocorreu em razão dos novos acionistas majoritários, que adquiriram a holding SIPAN e milhares 

de outras ações das famílias controladoras. 

 As ações não mais circulavam em Bolsa de Valores desde 18 de maio de 2020, 

canceladas no mercado da Bolsa em razão da falência – vide abaixo tela da B3. 
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 O controle acionário foi adquirido pelo preço de R$ 1,82 (um real e oitenta e dois 

centavos) pelo lote de mil ações. Com o agrupamento e alteração do Estatuto Social em 2018, 

equivaleria a R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos) por ação. Este fato e estes valores 

foram publicados em jornais, com Oferta Pública de Compra, em fevereiro de 2012. 

 Durante o período de recuperação judicial algumas ações foram negociadas por 

R$2,29 (dois reais e vinte e nove centavos), o que equivale ao valor das ações em relação ao seu 

capital social. 

 A proposta de resgate ocorrerá pelo preço de R$6,42 (seis reais e quarenta e dois 

centavos) por ação, este preço de compra refere-se ao maior preço de negociação entre 

acionistas, desde a recuperação judicial (ou mesmo desde a falência). Representa ainda um 

aumento de 355% (trezentos e cinquenta e cinco por cento) em relação ao preço praticado em 

2012, ou seja, uma valorização de mais de 39% (trinta e nove por cento) ao ano. Estes dados, por 

si só, justificam a correta e justa Administração em favor da Companhia e de seus acionistas. 

 Já era esperado, quando da recuperação judicial, que o grupo majoritário apenas 

apresentasse o plano de recuperação judicial (PRJ) e investisse dezenas de milhões de reais para 

a recuperação da empresa se este grupo a controlasse. Assim, quase uma década existe 

concentração das ações em nome do grupo majoritário que apresentou o pedido de 

recuperação judicial da empresa, na ordem de mais de 68% (sessenta e oito por cento).  

 A sentença que julgou cumprida a recuperação judicial – autos 0338.12.0033521 – 

validou a Assembleia Geral de Credores realizada no dia 08/04/2013, tendo o plano de 

recuperação sido aprovado (ff.1649/1652). Todos os créditos foram homologados judicialmente, 

incluindo aqueles adquiridos ou quitados pelo grupo controlador: Antônio Santos Salera, Vitória 

Imóveis Ltda e Tonny Salera Primeiro. Estes credores/acionistas, para verem encerrada a 

recuperação judicial, realizaram a novação de seus créditos, já homologados e destacados na 

sentença de recuperação judicial. 

 A empresa chegou a ter o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários 

suspensos, em razão da ausência de informações durante o período falimentar. Situação 

resolvida durante a recuperação judicial. 
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 A composição societária da empresa retrata concentração de aproximados 70% 

(setenta por cento) das ações em nome do Grupo Controlador/Majoritário, mais de 12% (doze 

por cento) em nome da família Guimarães de Cerqueira Lima (minoritários que divergiam e 

foram citados pela Administração da Empresa no pedido de autofalência como parcialmente 

responsáveis por tal feito) e outros mais de 600 (seiscentos) acionistas como titulares de 18% 

(dezoito por cento) das ações restantes. 

 Registra-se que nos últimos 20 (vinte) anos a maior parte da receita da Companhia 

adveio de arrendamento de seu imóvel siderúrgico.  A maior renda da Companhia advinha do 

arrendamento da unidade siderúrgica para a ArcelorMittal Trefilados, hoje denominada 

COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A., com o nome fantasia SIMEC LAMINADOS E 

TREFILADOS, CNPJ nº. 29.617.631/0001-36. O contrato de arrendamento encerrou-se em 31 de 

agosto de 2.020. A SIMEC se recusou a prorrogar o contrato, pois seu único intuito era de 

adquirir a unidade. Por decisão do CADE, os grupos Arcelor Mittal e Votorantim Siderurgia não 

poderiam arrendar nosso imóvel. 

 Destaca-se que desde a falência, no ano de 1999, a Companhia não mais possuía a 

atividade siderúrgica em atividade. A Companhia possuía tão somente uma laminação. Não 

havia produção de aço/aciaria, lingotamento contínuo, ou qualquer outra etapa. Atualmente a 

empresa tão somente recebia o tarugo e o beneficiava. Não possuía centros de distribuição ou 

de compra de matéria prima. 

 É sabido que a concentração do mercado siderúrgico brasileiro torna praticamente 

impossível a entrada de novos participantes, notadamente aqueles sem fluxo de caixa, saídos de 

duas décadas de falência e recuperação judicial.  

 A unidade siderúrgica foi vendida para SIMEC em dezembro de 2020, cujas tratativas 

negociais demoraram meses, sempre noticiadas à CVM nos ITR´s trimestrais, e foi justamente 

esta venda que permitirá à Companhia continuar sua atividade, investir em imóveis novos, 

estruturar e prospectar novos negócios, além de assegurar o pagamento do parcelamento 

federal realizado. 

 O valor de venda, após avaliado o imóvel, ainda correspondeu há mais de dez anos 

do valor atual do arrendamento.  
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 Com a posição da SIMEC em não prorrogar o arrendamento, necessária seria a venda 

deste imóvel, sob pena de possibilidade de novo processo falimentar, pois a Companhia ainda 

possui débito com credores e tributos federais parcelados em longos anos. 

 Desta forma, empresa sempre conduziu seus negócios de forma a obter liquidez e 

caixa para honrar compromissos, quitar dívidas com credores (homologadas na recuperação 

judicial) e tributos federais parcelados. 

 Todas as contas sempre foram referendadas não apenas pela Auditoria Externa, mas 

também pelo Conselho Fiscal; que neste ano de 2021 reuniu-se no dia 01 de abril e as aprovou 

por unanimidade. 

 Como já citado, há mais de 21 a Companhia não pode negociar ações na Bolsa. 

Registra-se que a Companhia, em razão de seus histórico de falência e recuperação judicial, bem 

como diante da venda de um grande número de bens móveis e imóveis para a quitação de seus 

débitos, não mais pretende “negociar quaisquer valores mobiliários do emissor – tais como 

ações ou títulos conversíveis em ações e debêntures -  em mercados regulamentados de valores 

mobiliários”.   

 A empresa registra ainda que a Companhia sequer deveria ter sido mantida como 

sociedade anônima aberta, caso a Comissão de Valores Mobiliários houvesse determinado o 

cancelamento do registro da empresa, quando foi decretada a falência judicial da Companhia, no 

ano de 1.999. Ademais, o histórico da Companhia não a favorece a busca de investidores do 

mercado de capital, e não há interesse em retornar à Bolsa. 

 Desta forma, entende a Administração que o RESGATE DE AÇÕES representa uma 

alternativa favorável aos acionistas que desejam retirarem-se da empresa, pelos motivos acima 

citados ou por quaisquer outros. Quanto ao valor proposto pelo resgate, os mesmos refletem a 

excelente administração da Companhia pelo grupo majoritário desde o início do processo de 

recuperação judicial, retratando valorização exponencial das ações. 

 Sendo estas as considerações da Administração para a AGE já convocada. 

 

 

 


