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● Fusão
Em 2010, Abilio Diniz negocia a
fusão das operações do Pão de
Açúcar e da rede francesa Carre-
four, que acaba engavetada.

● Conflito
Casino interpreta a medida como
tentativa de Abilio de não entre-
gar o controle do GPA.

● Função
Com o Casino no controle, Abilio
fica na presidência do conselho,
mas perde poder.

● Conselho
Após cogitar sair do Pão de Açú-
car, Abilio aceita convite para en-
trar na BRF, acumulando a presi-
dência de dois conselhos.

EPITACIO PESSOA/ESTADÃO

NACHO DOCE/REUTERS

Casino pede arbitragem contra
Abilio Diniz por conflito de interesse

Resposta. O empresário Abilio Diniz, de 76 anos, nega que haja conflito de interesses

Disputa. Controlador do Pão de Açúcar alega que o acúmulo de funções de Abilio Diniz na presidência dos conselhos de
administração da varejista e da fabricante de alimentos BRF viola o acordo de acionistas e a lei brasileira; decisão pode levar dois anos

Naiana Oscar
Fernando Scheller

O Casino, controlador do Gru-
po Pão de Açúcar (GPA), en-
trou ontem com um novo pe-
dido de arbitragem contra o
sócio Abilio Diniz. No docu-
mento enviado à Câmara de
Comércio Internacional, os
franceses questionam a exis-
tência de conflito no acúmulo
de funções por parte de Diniz,
já que ele agora preside os con-
selhos de administração do
GPA e da BRF, um dos maio-
res fornecedores da varejista.

O grupo francês alega que a
presençadoempresário brasilei-
ro em postos de poder nas duas
empresas viola o acordo de acio-
nistas e a lei brasileira. “Ne-
nhum acordo privado pode ferir
a lei e, nesse caso, a lei das S.A.
proíbe queum conselheiroexer-
ça o cargo se ficar configurado
conflito de interesse”, explica
uma fonte próxima ao Casino.

Além disso, os franceses tam-
bém pediram à câmara de arbi-
tragem a confirmação de que
eles “podem tomar as medidas
necessárias para proteger os in-
teresses do GPA em conformi-
dade com o acordo de acionis-
tas”. Com isso, caso a decisão
dos árbitros seja de que há con-
flito de interesse, o Casino po-
deria pedir a destituição de Abi-

lio Diniz do conselho de admi-
nistração do Pão de Açúcar.

Isso já poderia ser feito hoje,
de forma arbitrária, contrarian-
do o acordo de acionistas, que
dá a Abilio Diniz o direito de pre-
sidir o conselho do Pão de Açú-
car. Os franceses chegaram a co-
gitar essa possibilidade, segun-
do fontes, mas a descartaram
porque o caso provavelmente
seria levado à Justiça e viraria

uma guerra de liminares.
Na câmara de arbitragem, o

processo pode levar de um a
dois anos para ser concluído. Pa-
ra acelerar a decisão, o Casino
optou por não iniciar um novo
processo (que demandaria a es-
colha de árbitros por ambos os
lados e outras burocracias). Em
vez disso, fez uma espécie de
“adendo” a um pedido de arbi-
tragem feito pelo próprio Diniz

em dezembro do ano passado.
Na ocasião, depois de ter vá-

rias propostas recusadas pelo
conselho de administração do
Pão de Açúcar, Abilio recorreu à
arbitragem com o objetivo de
evitar o esvaziamento de sua
atual função no GPA. Vinte dias
depois, vazou no mercado a in-
formação que Abilio estaria ne-
gociando um acordo para se tor-
nar presidente do conselho da

BRF. Ele foi eleito para o cargo
no dia 9 de abril.

Desde que se tornou público
o interesse de Diniz em substi-
tuir Nildemar Secches no conse-
lho da fabricante de alimentos,
o representante do Casino no
GPA, Arnaud Strasser, manifes-
tou-se por duas vezes contrário
ao acúmulo de funções do em-
presário durante as assem-
bleias do Pão de Açúcar e da Wil-

kes, holding que controla a vare-
jista e na qual Casino e Diniz
têm participação. Strasser pe-
diu ao empresário que renun-
ciasse ao cargo no GPA.

Conflito. A resposta de Abilio
Diniz ao Casino tem sido de que
não há conflito de interesse. Foi
o que ele voltou a afirmar on-
tem, por meio da assessoria de
imprensa, em relação ao pedido
de arbitragem. Fontes próxi-
mas ao empresário dizem ter se
surpreendido com a atitude do
Casino. Elas esperavam que os
franceses adotassem outra es-
tratégia e recorressem direto à
Justiça. Para as fontes ligadas a
Abilio, os representantes do Ca-
sino devem ter avaliado que te-
riam mais chances de usar o ar-
gumento de conflito de interes-
se na câmara de arbitragem.

Na câmara de arbitragem, a vi-
tória do Casino seria mais fácil,
mas não é garantida, já que não
há jurisprudência. Os casos que
se aproximam deste imbróglio
envolvem conselheiros comuns
em empresas concorrentes, o
que não é o caso de Pão de Açú-
car e BRF.

A primeira vez que o Casino
pediu arbitragem contra Diniz
foiem 2011, após informações de
queoPãodeAçúcarestarianego-
ciando uma fusão o Carrefour
sem seu aval.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2013, Economia & Negócios, p. B13.




