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Cláusula prevendo a responsabilidade
dos sócios. CC, art. 1052. Referência à
responsabilidade solidária pelas quotas não
integralizadas: inexigibilidade.
Independentemente
da
previsão
contratual quanto à responsabilidade solidária
dos sócios pelas quotas não integralizadas, a lei
civil se aplica de forma cogente a este suporte
fático, definindo completamente os contornos
desta responsabilidade.
Portanto, a referência a esta
circunstância específica não pode ser imposta
como requisito indispensável ao arquivamento
dos atos societários – sobretudo no caso em
apreço, em que o capital está totalmente
integralizado.

Trata-se de pedido de reconsideração dirigido contra
exigência oposta ao arquivamento da alteração contratual da empresa
requerente, na qual se apontou deficiências na cláusula concernente à
responsabilidade dos sócios.
Especificamente,
exigiu-se
a
referência
à
responsabilidade solidária dos sócios pelo capital não integralizado; além
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disso, foi apontada a ausência de cláusula em que fosse prevista a
participação dos sócios nas perdas societárias.
1. Cláusula de responsabilidade solidária dos sócios.
A exigência formulada pelo aparato técnico da JUCESC
é tecnicamente correta; entretanto, baseia-se em um formalismo cuja
observância, diante das circunstâncias, não tem razão lógica.
Como alega a requerente, não há referência à
responsabilidade solidária dos sócios porque o capital subscrito já está
totalmente integralizado. Ademais, é indiscutível que, ainda que não
houvesse qualquer referência a esta circunstância específica, ou mesmo que
houvesse alguma menção dando-lhe outros contornos, tais cláusulas não
teriam qualquer efeito prático diante da aplicação cogente da lei, sobretudo
do art. 1052 do CC.
Portanto, atendidas ou não as tais formalidades em que
se baseou a exigência, a isto será indiferente a aplicação da lei regente. A
falta da referência à responsabilidade solidária dos sócios, destarte, não terá
qualquer efeito jurídico concreto sobre a existência da empresa e sobre seus
sócios.
Saliente-se que o entendimento ora exposto decorre do
princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual um ato será
válido quando atingir as finalidades para as quais se dirige, ainda que não
observando as formalidades que lhe são impostas. Tal princípio, de
incidência indiscutível sobre a atividade de registro, é altamente valioso no
sentido de expurgar os ranços burocráticos da Administração Pública,
propiciando a agilização, a economia e a eficiência de seus procedimentos.
A definição do conteúdo indispensável aos atos trazidos
a arquivamento depreende-se em face dos efeitos jurídicos que determinado
ato deve engendrar. Ou seja, o conteúdo indispensável de um ato é aquele
capaz de produzir todas as conseqüências jurídicas que se pretende com seu
arquivamento.
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A menção à responsabilidade dos sócios é necessária por
uma razão: a partir da definição desta responsabilidade, pode-se depreender o
tipo societário da empresa constituída. Assim, a cláusula referente à
responsabilidade limitada dos sócios tem como efeito jurídico definir que tal
empresa observará o regime das sociedades limitadas.
No caso, a cláusula prevendo que tal responsabilidade
está limitada ao valor das quotas já denota o tipo societário eleito – de resto,
já evidente nos demais atos arquivados no prontuário da empresa. Portanto,
não há razão lógica a impor a referência à responsabilidade solidária dos
sócios. Nenhum efeito jurídico decorreria desta disposição, até porque a lei
civil, a despeito dela, aplica-se de forma cogente a este suporte fático, não
deixando espaço para a deliberação dos sócios relativamente a esta questão
específica.
Em suma: embora seja aconselhável que as sociedades
limitadas façam constar de seus respectivos atos, ao mencionarem os
contornos da responsabilidade dos sócios, a referência à solidariedade dos
sócios pelas quotas não integralizadas – isto não é razão para impedir o
arquivamento de atos que não observem tal instrução, dada a inexistência de
qualquer conseqüência jurídica para esta hipótese. Como se disse, a
responsabilidade solidária dos sócios, em relação às quotas não
integralizadas, está regulada em lei; e o comando legal será aplicável
independentemente das disposições contratuais referentes a esta questão.
2. Cláusula prevendo a participação dos sócios nas perdas.
Quanto à exigência de cláusula contratual prevendo a
participação dos sócios nas perdas societárias, não há razão para sua
imposição no caso.
Certo: o art.997, VII, impõe que haja referência a esta
circunstância. Contudo, a regra em questão deve ser analisada de forma
sistêmica, diante do contexto normativo em que está prevista.
As disposições do art. 997 referem-se às sociedades
personificadas em geral. As sociedades limitadas, por seu turno, apresentam
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um regime jurídico que nem sempre se subsume às regras gerais previstas no
Capítulo II do Subtítulo referente às sociedades personificadas.
No que concerne, especificamente, à participação dos
sócios nas perdas sociais, há uma evidente peculiaridade inerente a este tipo
societário: a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das quotas
subscritas. Portanto, não há que se cogitar, aqui, sobre a participação dos
sócios nas perdas societárias: tais “perdas” são arcadas pela própria
sociedade, se estiver integralizado o capital; ou também os sócios poderão
suportá-las solidariamente, se não houver completa integralização.
Portanto, não faz sentido exigir, em relação às
sociedades limitadas, cláusula prevendo a participação dos sócios nas perdas
da sociedade. Neste sentido, aliás, a lição de Modesto Carvalhosa:
“Note-se que não cabe, no contrato social da
limitada, estabelecer a distribuição das perdas sociais. Isso
porque a extensão da responsabilidade dos sócios nas
sociedades limitadas, inerente ao tipo societário, restringe-se ao
montante total do capita social, sem que os sócios possam ser
constrangidos a participar das perdas sociais” (Comentários..,
v.13, Saraiva, p.65).
Em suma, é ilógico impor tal exigência aos atos de
sociedades limitadas, justamente porque o que caracteriza tais sociedades é a
impossibilidade de que o patrimônio dos sócios responda pelos débitos
sociais, salvos as exceções legais de que não cabe se cogitar nesta análise.
Precisamente por este motivo, o art.1054 do CC, quando
afirma que as disposições do art.997 se aplicam às sociedades limitadas, faz
expressa ressalva: “no que couber”.
Saliente-se, por fim, que a IN nº 98/03 ( Manual de atos
de registro de sociedade limitada) impõe tal exigência às sociedades
limitadas (item 1.2.7, i). Queremos crer tratar-se de mero lapso do staff
jurídico do DNRC, que não se apercebeu da evidente contradição resultante
desta imposição. A despeito disto, cabe à Junta Comercial observar o
comando legal regente que, apesar de regulamentação contrária oriunda da
cúpula do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, deve
prevalecer no caso concreto.
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O poder regulamentador conferido ao DNRC consiste
em especificar, em relação à pluralidade de hipóteses reguladas por
determinada norma legal, o comando desta norma. Cabe-lhe preencher o
espaço legislativo entre a norma legal – de conteúdo abstrato e genérico – e
sua aplicação concreta, atribuída às Juntas Comerciais. Portanto, ao DNRC
cabe regulamentar a norma, especificando o alcance de seus comandos. A
partir do momento em que as posições do DNRC contrariem a norma
regulamentada, aí então tal regulamentação deverá ceder em prol da
aplicação da lei, à cuja observância todos estão obrigados.
Ante o exposto, opina-se pelo deferimento do pedido de
reconsideração, dispensando-se a observância da exigência imposta.
Florianópolis, 18 de março de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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