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Nomeação
de
gerente.
Ato
inconfundível
com
a
nomeação
de
administrador.
Declaração
de
‘não
impedimento’ desnecessária. Ato emanado da
própria sociedade enquanto pessoa jurídica, e
validamente firmado apenas por seu
representante legal.

Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra
decisão da assessoria técnica da JUCESC que opôs exigências ao
arquivamento do “ato de nomeação de gerente administrativo”, trazido a
registro pela empresa CISABRASILE LTDA.
As exigências consistiram na qualificação dos sócios, na
declaração de não impedimento do gerente nomeado e no esclarecimento
acerca das reais atribuições do cargo a que se referiu a dita nomeação,
evitando a confusão entre administração e gerência.
Pedindo a reconsideração destas exigências, a empresa
sustentou que o ato em questão pretende a nomeação de gerente, segundo as
disposições dos art. 1172 e seguintes do CC. Diante desta circunstância, tais
exigências se tornariam descabidas, impondo-se o arquivamento do ato.
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Tem razão a requerente. Não resta dúvida de que o ato
trazido a arquivamento refere-se à nomeação de gerente, seguindo as
prescrições dos artigos 1172 e seguintes do CC.
As disposições legais acerca do cargo de gerente fazem
parte do Título IV do Livro II do Código, título este que trata dos “Institutos
complementares” à regulação da atividade empresarial. Mais precisamente,
integra o Capítulo III do referido Título IV, que trata “dos prepostos”.
De fato, a gerência é uma função atribuída aos prepostos
de determinada empresa, que representam sua direção no cotidiano de suas
atividades. Diz Modesto Carvalhosa:
“São os gerentes, antes de tudo, prepostos.
Importa ressaltar esse traço para que não se confundam os
gerentes com os órgãos societários incumbidos da
administração e representação da sociedade, que nas
sociedades de pessoas são os próprios sócios, denominados
sócios-gerentes; nas sociedades anônimas são os diretores e nas
sociedades limitadas recebem a designação genérica de
administradores.
Os gerentes ocupam o primeiro lugar na
hierarquia dos prepostos. Recebem do empresário ou dos
órgãos da administração da sociedade poderes de gestão dos
negócios da empresa, e assim atuam como seus auxiliares, na
condução das atividades empresariais” (Comentários..., v. 13,
Saraiva, p. 748).
Como se denota do contexto analisado, o ato em questão
refere-se à nomeação de gerente – ainda que se tenha mencionado, de forma
pernóstica, a expressão “gerente administrativo”. Tal conclusão decorre não
só da própria redação do ato em questão, mas sobretudo do fato de que o
agente nomeado é empregado da empresa, o que ressalta as características
próprias da gerência.
Portanto, trata-se de ato cuja finalidade é a nomeação de
gerente, com os consectários próprios de tal qualificação.
Diante disso, são descabidas as exigências formuladas.
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O esclarecimento exigido a fim de evitar a confusão
entre ‘gerente’ e ‘administrador’, diante da redação do ato, não é necessária;
tampouco a declaração de não impedimento, restrita à nomeação de
administradores.
Por fim, é dispensável a qualificação dos sócios no ato.
Tal qualificação só é necessária nos atos em que os sócios, na condição de
‘partes no contrato plurissubjetivo societário’, deliberam sua constituição,
modificação ou extinção. O ato de nomeação do gerente não provém da
manifestação dos sócios, mas sim da própria sociedade enquanto pessoa
jurídica e distinta de seus membros – representada por quem indicar o
respectivo ato constitutivo.
Assim, o ato emana da sociedade, não dos sócios;
portanto, deve ser firmado por quem legalmente a representa. No caso,
firmado o ato por seu diretor, devidamente qualificado, ele desponta hígido e
perfeito.
Ante o exposto, opina-se pelo deferimento do pedido.
Florianópolis, 13 de fevereiro de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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