PROCESSO CVM Nº RJ-2007-10682
(Reg. Col. nº 5624/2007)
Voto do Diretor Durval Soledade
1. Assunto: SEB Sistema Educacional Brasileiro – Processo de atualização de registro de companhia – Interpretação do art.8º da Lei 10.303/01. A SEP
consulta se o atual Colegiado mantém a interpretação - que foi tomada, em decorrência do voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, por
unanimidade, na Reunião do Colegiado de 26/04/2002 – que foi dada à disposição contida no inciso III do §1º do artigo 8º da Lei acima citada.
O dispositivo, ora em discussão é:
LEI Nº 10.303, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001.
"Art. 8º (...).
§ 1º A proporção prevista no § 2º do art. 15 da Lei nº 6.404, de 1976, será aplicada de acordo com o seguinte critério:
I - imediatamente às companhias novas;
II - às companhias fechadas existentes, no momento em que decidirem abrir o seu capital; e
III - as companhias abertas existentes poderão manter proporção de até dois terços de ações preferenciais, em relação ao total
de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões de ações."(grifos meus)
2. A questão, por conseguinte, é se, em qualquer circunstância, as companhias abertas existentes na data da promulgação podem manter a proporção de
até dois terços de ações preferenciais em relação ao total das ações emitidas, ou - o que é mais importante para a atual consulta - se no momento da
decisão de aumentar capital não a detiverem podem alcançá-la pela emissão de novas ações.
3. Esse destaque é importante porque a divisão hoje existente, na SEB, é de cerca de 55% de ações ordinárias para 45% de ações preferenciais e essa
companhia pretende, pela emissão de novas ações, atingir a relação 1/3 de ações ordinárias para 2/3 de ações preferenciais.
4. Importante ressaltar que o caput do artigo 5º do estatuto original (da Rescom Par Icipações S/A), que disciplinava o capital social, citava somente a
existência de ações ordinárias. A estipulação que se referia às ações preferenciais estava em seu § 3º, que autorizava o aumento de capital com a
emissão de ações preferências. Em conseqüência, para a questão atual a existência de capital autorizado é fundamental; pois, em caso contrário, estaria,
na minha opinião, afastada a aplicação do inciso III do art. 8º da Lei 10.303/01. Em meu entendimento, caso não houvesse qualquer referência a ações
preferenciais no estatuto da companhia essa faculdade não se aplicaria; posto que, nesse caso, não haveria proporção a ser mantida.
5. O detalhado e preciso voto do Diretor Luiz Antonio Sampaio, já mencionado, faz um histórico da evolução legislativa desse artigo, para concluir que: o
inciso III do § 1º do art. 8º da Lei 10.3003/01 abarca todas as companhias abertas existentes na data de sua promulgação.
6. Portanto, a decisão então tomada pelo Colegiado foi que ás sociedades anônimas que atendem ao exposto artigo é permitido que alcancem a relação
1/3 de ordinárias para 2/3 de preferências a qualquer tempo - independente da relação que tenham quando da decisão de aumentar capital.
7 . Infelizmente, dado que filosoficamente discordo da possibilidade, sou obrigado - para respeitar ao mandamento legal – a concordar com a Decisão
anterior e sugerir que o Colegiado a mantenha.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2007.
Durval Soledade
Diretor
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