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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER TÉCNICO Nº 51/2022-CVM/SEP/GEA-3

Assunto:     Pedido de Reconsideração
                   Processo 19957.000482/2022-41

 

Senhor Gerente,
 
Trata-se de pedido de reconsideração (1499247) da decisão do colegiado da CVM proferida

em 22.03.2022 (1484528), a qual deliberou pelo não provimento do recurso apresentado
pela APDIMEC contra a negativa de fornecimento de certidão de assentamento do Livro de Registro de
Ações Nominativas da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (“Companhia” ou
“Coelba”), com base no artigo 100, §1º, da Lei 6.404/76.

2. Inicialmente cumpre citar que, nos termos do art. 11 da Resolução CVM Nº 46/2021,
o pedido é tempestivo, uma vez que foi protocolizado em 12.05.2022, ou seja, menos de 15 dias
úteis após o envio do Ofício nº 77/2022/CVM/SEP/GEA-3 (1485188) comunicando a decisão do
colegiado.

3. No entendimento do recorrente, a decisão do colegiado, "além de possuir pontos
obscuros e contraditórios, apresenta erros material ou de fato que, quando considerados, justificam a
revisão da decisão ora recorrida".

4. Em suma o recorrente apresentou consideração aos 3 pontos que, no seu
entendimento, foram utilizados pelo colegiado na sua decisão:

a. as informações solicitadas pela APDIMEC não seriam aquelas previstas no art. 100 da Lei nº
6.404/1976;

b. o interesse meramente comercial na obtenção da certidão, como o oferecimento de prestação de
serviços, não encontra respaldo no §1°, art. 100 da Lei nº 6.404/76; e

c. não foi demonstrado que o Sr. Felipe Abad é associado da APDIMEC, de forma que não restou
demonstrado o legítimo interesse da associação.

As informações solicitadas pela APDIMEC não seriam aquelas previstas no art. 100 da Lei nº 6.404/1976

5. O recorrente alega que “consideraria o pleito atendido e satisfatório caso a certidão
informe: (a) a lista de acionistas que teriam o direito de exercer o direito de preferência nos
Aumentos de Capital, com a indicação da respectiva participação; e (b) a lista de acionistas que
efetivamente exerceram o direito de preferência nos Aumentos de Capital e em que proporção”.

6. Na opinião do recorrente “não há dúvidas de que ambas as certidões podem ser
diretamente extraídas dos registros de que trata o Artigo 100, da Lei das S.A.”.

7. Nos termos do art. 100 da Lei nº 6.404/76, devem constar as seguintes informações
no livro de Registro de Ações Nominativas:

a) do nome do acionista e do número das suas ações;
b) das entradas ou prestações de capital realizado;
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; 
d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia;
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e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que
grave as ações ou obste sua negociação.

8. A meu ver a lista prevista no art. 100 apresenta apenas as informações dos acionistas
naquele momento, de modo que, s.m.j., não constaria na lista a proporção de cada acionista que
exerceu o direito de preferência.

9. Ademais, para se definir corretamente um marcador referente ao direito de exercer o
direito de preferência em cada aumento de capital seria necessário obter a lista em diferentes
períodos de tempo.

10. Assim, mantenho o entendimento de que o presente pedido da APDIMEC também
não estaria contemplado nos termos do art.100 da Lei nº 6.404/76.

O interesse meramente comercial na obtenção da certidão, como o oferecimento de prestação de serviços,
não encontra respaldo no §1°, art. 100 da Lei nº 6.404/76

11. Demonstrando o caráter não comercial do pedido, o recorrente esclareceu que “a sua
atuação no caso dar-se-á em caráter exclusivamente pro bono, isto é, não haverá para si qualquer
remuneração, por parte de seus associados ou de terceiros, em relação ao uso que se fizer da lista”.

12. A respeito, acredito que neste ponto houve um equívoco do recorrente quanto ao
texto apresentado na análise realizada pela SEP por meio do Parecer Técnico Nº 19/2022-
CVM/SEP/GEA-3 (1448871).

13. No referido parecer técnico foi informada a impossibilidade de se afirmar que a
justificativa apresentada pela APDIMEC não estaria de acordo com o previsto no art. 100 da Lei nº
6.404/76. Ou seja, entendeu a área técnica já na análise inicial que a justificativa apresentada atendia
os termos do artigo em comento.

14. Dessa forma, mantenho o mesmo entendimento já apresentado no Parecer Técnico Nº
19/2022-CVM/SEP/GEA-3, o qual foi acompanhado pelo Colegiado e que também está alinhado ao
entendimento do recorrente.

Não foi demonstrado que o Sr. Felipe Abad é associado da APDIMEC, de forma que não restou
demonstrado o legítimo interesse da associação

15. Um dos pontos considerados no Parecer Técnico Nº 19/2022-CVM/SEP/GEA-3 que
embasaram a proposta pelo indeferimento do pedido foi o fato de não ter sido possível identificar
nos autos nenhum documento que comprovasse que a APDIMEC possui, em seu quadro de sócios,
um acionista da Companhia.

16. Este mesmo argumento também foi apresentado pela Companhia para negar o acesso
a lista dos acionistas.

17. No entanto, no presente pedido de reconsideração foi apresentado pedido de
admissão do Sr. Felipe Abad Henriques para se associar a APDIMEC.

18. Cabe ressaltar que, quando da análise inicial do recurso, esta informação não foi
apresentada.

19. O próprio Parecer Técnico Nº 19/2022-CVM/SEP/GEA-3 deixa claro que “para que
seja dado acesso às certidões de assentamento do Livro de Registro deve a APDIMEC apresentar
documentação comprobatória de que o acionista Felipe Henriques é seu associado”.

20. Uma vez apresentada a documentação comprobatória poderá a APDIMEC solicitar
novamente à Companhia o acesso às certidões de assentamento do Livro de Registro, desde que
solicitando tão somente as informações disponíveis no livro.

21. Pelo exposto, entendo que o pedido de reconsideração apresentado pela APDIMEC
deve ser indeferido pelo Colegiado, dado que o recorrente não logrou êxito em demonstrar as
condições previstas no art. 10 da Resolução CVM Nº 46/2021 (omissão, obscuridade, contradição
ou erro material ou de fato na decisão).
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22. Assim, proponho o envio do presente processo ao Colegiado, por intermédio da
Superintendência Geral desta Autarquia, para apreciação do pedido de reconsideração formulado
pela APDIMEC contra sua decisão de 22.03.2022.

Atenciosamente,
 

Rafael da Cruz Peixoto
Analista

 
De acordo,

À SEP,
 

Gustavo dos Santos Mulé
Gerente de Acompanhamento de Empresas 3

 
De acordo,

À SGE,
 

Fernando Soares Vieira
Superintendente de Relações com Empresas

 
Ciente.

À EXE, para as providências exigíveis.
 

Alexandre Pinheiro dos Santos
Superintendente Geral

Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Analista, em 16/05/2022, às
08:22, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo dos Santos Mulé, Gerente, em 16/05/2022, às
12:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em
16/05/2022, às 13:03, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral,
em 16/05/2022, às 13:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 1499941 e o código CRC ED53E118.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 1499941 and the "Código CRC" ED53E118.

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1499941&crc=ED53E118
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