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Voto

01. A Mendes Júnior Engenharia S.A. (" Requerente") interpôs pedido de reconsideração face à decisão do Colegiado, de 30.08.2005, que decidiu que as
regras específicas relativas à instalação do conselho fiscal e eleição de seus membros, aplicáveis aos acionistas preferenciais sem direito de voto da
Requerente, continuavam a ser aplicáveis a esses acionistas preferenciais, mesmo durante o período que essas ações ganharam direito de voto, em
razão do não pagamento de dividendos.

02. O Requerente argüi que deveria ter tido direito a se manifestar sobre o recurso interposto por Yehuda Weisberg, dado que eram ambos litigantes em
um processo administrativo. As relações processuais decorrentes do exercício de poder de polícia se dão entre acionista e CVM e, nova relação, entre
CVM e Requerente. Assim, não reconheço o argumento do Requerente. Nada obstante, tendo em vista que ele era o destinatário do poder de polícia da
CVM que Yehuda Weisberg pretendia ver exercido e a decisão do processo já imporia conseqüências ao Requerente, entendo que o pedido de
reconsideração deve ser recebido em sua máxima extensão, sendo permitida a revisão do mérito independentemente de erro, omissão, contradição ou
existência de fatos novos.

03. No mérito, o pedido do Requerente funda-se, basicamente, nas seguintes considerações:

"Ora, as ações do acionista reclamante adquiriram direito a voto pelo não recebimento de dividendos e, por conseqüência, deixaram de
ter os privilégios característicos de ação preferencial para ter os direitos típicos da ação ordinária".

"O que o acionista Reclamante pretendeu foi permanecer com os direitos especiais característicos da ação preferencial (idealizada pelo
legislador com ou sem direito a voto) quando já havia alçado a condição de acionista com direito a voto por força de dispositivo legal.
Pelo disposto no §1°, do artigo 111, da Lei das S.A., o então acionista detentor de ações preferenciais ‘passa a ser, para todos os
efeitos, um acionista ordinário, com direito de voto ’. O simples fato de a ‘transformação’ não ser definitiva não afasta tal condição"
(grifos constante do original).

"A REQUERENTE negou mencionado pedido [instalação do conselho fiscal por pedido de acionista preferencial com direito de voto em
virtude do não pagamento de dividendos titular de 1% do capital social] em obediência ao disposto no citado §2°, do artigo 161 da Lei
das S.A., combinado com o disposto na própria Instrução CVM nº 324, de 10 de janeiro de 2000. O título da tabela anexa ao artigo 2º
contém três coluas assim dispostas: ‘Capital Social da companhia aberta’ ‘% de Ações com direito a voto’ e ‘% de Ações sem direito a
voto’. Em momento algum a CVM, no âmbito da mencionada instrução, se refere a ações preferenciais e ações ordinárias" (grifos
constante do original).

04. Os argumentos do Requerente não são novos e estão contemplados de forma explícita no posicionamento da Superintendência de Relações com
Empresas –SEP e no parecer do Subprocurador-Chefe da GJU-2. Além disso, esses aspectos foram levados explicitamente em consideração na
declaração de voto do Presidente Marcelo Trindade. Sua declaração de voto contém a seguinte conclusão:

"Em suma: as ações preferenciais sem direito a voto  adquirem temporariamente o direito de votar, mas não se tornam ações
preferenciais com voto, pois tal direito é temporário, cessando quando do pagamento dos dividendos" .

05. A declaração de voto do Presidente Marcelo Trindade também continha transcrição de posicionamento de Alfredo Lamy Filho no mesmo sentido:

"Com efeito, a ação preferencial não se converte em ordinária com o não pagamento de dividendos. Apenas adquire, transitoriamente, o
direito de voto, que perderá tão logo seja restabelecida a normalidade das vantagens econômicas que lhes foram asseguradas: mantém
todos os privilégios com que foi criada (...) o direito de eleger, em separado, um membro do conselho fiscal (art. 161, §4º, alínea a))
(...)".

06. Quanto ao argumento do Requerente de que o voto da Diretora Norma Parente fala apenas de ações ordinárias e preferenciais, enquanto as regras
de redução de quorum da Instrução 324/00 tratam de ações com e sem direito de voto. Ele parece desconsiderar o texto do Parágrafo 17 (transcrito no
pedido do Requerente) que claramente específica as ações preferenciais em discussão na decisão como ações preferenciais sem direito de voto:

"A aquisição do direito de voto pelos preferencialistas, na hipótese prevista no §1º do art. 111, não tem o condão de equiparar as
respectivas ações preferenciais às ações ordinárias"  (grifos inexistentes no original).

07. Adicionalmente, dado que as ações ordinárias tem, por força de lei, direito de voto, não se exige muito do intérprete para que ele reconheça que a
utilização de "ações preferenciais" e "ações ordinárias", ao longo da decisão, busca contrapor ações com direito de voto e ações sem direito de voto. De
forma expressa (Parágrafo 17), o voto da diretora considera o fato de essas ações preferenciais estarem no gozo de direito de voto transitório pelo não
pagamento de dividendos.

08. No que se refere ao objeto do pedido de reconsideração, continuo, portanto, a concordar com o voto da Diretora Norma Parente e com o teor da
declaração de voto do Presidente Marcelo Trindade.

09. Dado, no entanto, que o pedido de reconsideração foi recebido com efeito de recurso (isto é, permite ampla revisão do mérito), gostaria de reformar o
entendimento constante do item 34 do voto da Diretora Norma Parente, embora não haja pedido nesse sentido, que considerou que o acionista
controlador agiu em abuso de poder de controle. Acho essa afirmação incorreta, pois não estávamos no âmbito de um processo administrativo
sancionador, e, além do mais, o controle do procedimento de votação e dos requerimentos em assembléia de acionistas é atribuído ao presidente da
assembléia e não ao acionista controlador.

10. Pelos motivos acima, com a ressalva do parágrafo anterior, voto pela manutenção da decisão tomada em 30.08.2005.

É como voto.

São Paulo, 10 de janeiro de 2.006
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Pedro Oliva Marcilio de Sousa
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