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Sociedade anônima. Diretoria composta
por membros do conselho de administração, em
afronta à regra do art. 143, §2o, da LSA.
Impossibilidade.
A finalidade da regra em questão é a
dissociação entre a diretoria e o conselho de
administração das companhias, de forma a
preservar-lhes as atribuições institucionais, em
obediência à estrutura burocrático-administrativa
idealizada pelo legislador.
Ainda que a companhia seja de capital
fechado, constituída por poucos acionistas, e que
todos estes consintam nas deliberações acerca da
composição da diretoria, isto não afasta a
incidência da regra proibitiva. A boa gestão das
companhias, tendo estas papel tão relevante
dentro da sociedade capitalista, atende a
interesses que extrapolam a órbita privada dos
acionistas, alcançando toda a coletividade.

Trata-se de pedido de reconsideração movido em face de
exigência oposta ao arquivamento da ata de assembléia geral ordinária da
empresa W2B S.A. Tal exigência apontou irregularidades na constituição da
diretoria da referida empresa, haja vista a afronta ao art. 143, § 1º, da LSA.
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Argumenta a requerente que a empresa em questão é de
capital fechado, todo ele de propriedade de apenas três pessoas com vínculos
familiares entre si. Diante disso, sustenta que é impossível a constituição de
uma diretoria sem que, necessariamente, seja inobservada a prescrição legal
antes referida.
A abordagem da questão ora em análise parte da
compreensão do conteúdo e finalidade da regra expressa no art. 143, § 1º, da
lei das sociedades anônimas.
Tal dispositivo proíbe que mais de um terço dos membros
de conselho de administração sejam, ao mesmo tempo, diretores de uma
determinada companhia.
Analisando a organização estrutural e administrativa das
sociedades anônimas, conforme a delineia a legislação regente, entende-se a
razão dessa proibição.
O conselho de administração e a diretoria são órgãos
primordiais na administração da companhia; são núcleos de poder, aos quais
está vinculado, em geral, o controle interno dessas sociedades.
Tais órgãos, dentro da organização das companhias,
exercem funções complementares. Cabe-lhes o controle recíproco das
respectivas atividades: a diretoria executando as diretrizes e orientações do
conselho; este fiscalizando e supervisionando as atividades daquela.
Esta dinâmica de controle é o que caracteriza,
institucionalmente, a sociedade anônima. Logo, a regra do art. 143, § 1o tem
uma finalidade clara: impor a necessária dissociação entre o conselho de
administração e a diretoria, de modo que tais órgãos possam exercer
plenamente suas funções, sobretudo dentro da dinâmica institucional que os
relaciona.
Não se trata, portanto, de mero formalismo; é regra
fundamental às finalidades visadas pelo legislador.
Sendo assim, o caso em análise enquadra-se claramente na
proibição legal, visto que os dois diretores da companhia ora requerente são
também componentes do seu conselho de administração, composto por apenas
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três membros. No caso, portanto, ‘diretoria’ e ‘conselho de administração’ se
confundem, em flagrante contrariedade à dissociação preconizada pela lei.
2. Argumenta a empresa que, tratando-se de uma
companhia com apenas três acionistas, seria impossível atender à referida
disposição legal.
Não parece plausível este argumento. Primeiramente
porque não é necessário que os membros do conselho, assim como os
diretores, sejam acionistas da empresa. Segundo porque, ainda que se
preferisse a constituição destes órgãos apenas com acionistas, ainda assim
seria possível a observância da regra (três acionistas conselheiros, um
acionista diretor).
3. Outro argumento é o de que todos os acionistas
concordam quanto à composição daqueles órgãos, na forma descrita na ata da
assembléia trazida a arquivamento. Se as regras que disciplinam a organização
das sociedades anônimas visam a preservar, em última análise, os interesses
da universalidade dos acionistas, não faria sentido proibir que uma companhia
pudesse organizar-se sob a forma concertada por todos esses mesmos
acionistas, ainda que inobservando os modelos legais.
Ledo engano. Os interesses tutelados pela legislação do
anonimato não se restringem aos acionistas das companhias. As companhias
são vistas pelo legislador como um ente fundamental dentro da sociedade
capitalista, em torno do qual orbitam interesses os mais variados. Não só os
acionistas têm interesse no bom desempenho de uma empresa; também o têm
os empregados, os fornecedores, os consumidores, os credores – enfim, a
sociedade como um todo.
Portanto, as regras que disciplinam a organização
estrutural e administrativa das companhias têm fundamento em interesses
socialmente relevantes; destarte, devem ser observadas ainda que, como
ocorre no caso, todos os acionistas consintam em não fazê-lo.
4. Pode-se argumentar, por fim, que a exigência imposta
pela assessoria técnica da JUCESC seria, na prática, irrelevante. Como já
falado, os acionistas podem deliberar que o conselho e a diretoria sejam
compostos apenas por eles – os três acionistas –, e desta forma não haveria
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qualquer alteração substancial na organização administrativa da companhia,
em relação àquela já deliberada.
De fato, esta hipótese é plausível. Contudo, não cabe às
Juntas Comerciais cogitarem de aspectos particulares das empresas
demandantes dos seus serviços; cabe-lhes, isto sim, cumprir a lei.
Cumprir a lei significa aplicar seus comandos a todo o
caso (suporte fático) em que ela deva incidir; e tal aplicação, por certo, não
pode ceder a exceções casuísticas, que levem em conta circunstâncias que a lei
desconsidera.
Portanto, cabe à Junta Comercial fazer incidir, a despeito
das peculiaridades do caso, o comando legal que rege a hipótese, sem abrir
exceções que, numa perspectiva abrangente de suas atividades de registro,
denotariam contradições e incoerências inadmissíveis.
Ante o exposto, opina-se pelo não provimento do pedido
de reconsideração.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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