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Secretaria de Estado da Administração
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Parecer n.º 36/04
Processo nº 04/044240-3
Conversão de sociedade civil para
sociedade empresária. Arquivamento prévio do
ato no cartório civil. Absoluta necessidade deste
arquivamento, sob pena de ofensa aos princípios
regentes da atividade de registro público.
“Baixa” do registro da sociedade civil no
competente cartório. Ato que importa na extinção
da existência formal da sociedade. Registro
empresarial desta sociedade que se sujeita,
portanto, às regras que disciplinam a constituição
das empresas em geral.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelo
CENTRO EDUCACIONAL ENERGIA DE ARARANGUÁ S/C LTDA., que
ataca exigência oposta ao arquivamento da sua 2a alteração contratual. Tal
exigência impunha a prova de que o instrumento de conversão – pelo qual a
referida empresa passava a ter natureza comercial, saindo da alçada do registro
civil em direção à do registro de comércio – tenha sido regularmente
protocolado naquele órgão de registro público.
Alega a requerente que tal providência era impossível,
visto que o próprio órgão de registro civil tivesse se negado a arquivar o
instrumento de conversão; segundo a requerente, a postura deste órgão era a
de permitir somente o arquivamento da “baixa” da sociedade civil, o que
efetivamente foi realizado.
A questão ora analisada, embora pareça problemática a
princípio, torna-se clara a partir da necessária definição dos institutos jurídicos
relacionados à hipótese.
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O esclarecimento desta questão dá-se a partir do confronto
entre os conteúdos das expressões ‘extinção’ e ‘conversão’ – que são diversos
e cuja confusão leva aos impasses ora observados.
A ‘extinção’ marca o fim da personalidade jurídica da
sociedade – civil ou comercial – mediante o arquivamento do respectivo ato
no órgão de registro competente. A ‘conversão’ é o ato pelo qual a sociedade
formaliza a alteração de sua natureza jurídica, tornando-se civil quando era
comercial, ou vice-versa.
Cada uma tem efeitos jurídicos absolutamente distintos
em relação à existência da sociedade. A primeira corta o fluxo de existência da
personalidade jurídica, retirando a sociedade do âmbito jurídico formal. A
segunda não interrompe tal fluxo; alterando a natureza jurídica da sociedade,
apenas implica a mudança do regime de arquivamento formal do seus atos,
passando a submeter ao registro civil o que antes submetia ao empresarial, ou
vice-versa.
Ressaltadas tais diferenças, podem-se esclarecer as
confusões que permeiam o caso.
O que pretende a requerente, ao que parece, é a conversão
formal de sua natureza jurídica. Quer passar a ter natureza comercial e, por
conseqüência, pretende submeter seus atos ao registro empresarial.
Neste sentido, tem aplicação a orientação normativa nº
98/03 do DNRC, em seu item 3.2.18:
“No caso de conversão de sociedade simples,
mantido o mesmo tipo societário, deverão ser observados os
seguintes procedimentos:
a)
averbar, no Registro Civil, alteração
contratual, com consolidação do contrato, devidamente
adaptada às disposições do Código Civil/2002, modificando a
sua natureza para sociedade empresária;
b)
arquivar, na Junta Comercial, após a
averbação no Registro Civil: certidão da alteração averbada no
Registro Civil, cujo processo deverá ser instruído com certidão
dos demais atos anteriormente averbados”.
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Como se vê, a norma regulamentar é clara ao impor, no
caso de conversão de sociedade civil para empresária, o prévio arquivamento
do ato no Registro Civil.
Tal disposição, aliás, é absolutamente lógica. Uma
sociedade que tem seus atos arquivados no Registro Civil, não pode
simplesmente alterar, por si mesma, tal competência. Ainda que os sócios
deliberem a conversão, tal ato deverá ser arquivado no cartório competente
para os atos até então arquivados; somente após isto tal conversão estará
formalizada, possibilitando à sociedade obter o registro empresarial.
Portanto, o ato de conversão formaliza-se no cartório em
que a sociedade, até a data deste ato, estava registrada. A partir de então,
expedida a certidão a que alude o item 3.2.18 do Manual, cessa a competência
registrária do cartório civil – tornando-se possível o registro na Junta
Comercial.
No caso em apreço, houve “baixa” do registro da
sociedade no cartório civil. Diante disto requer a empresa o arquivamento do
ato de conversão. Note-se bem: havendo “baixa”, há a extinção formal da
sociedade; em outras palavras, cessa sua personalidade jurídica. Obviamente,
a sociedade continua existindo, mas apenas como resultado do contrato
plurissubjetivo que a constituiu, sem existência formal e sem personalidade
jurídica.
Portanto, o arquivamento nas Juntas Comerciais de ato de
sociedade civil, cujo registro no cartório foi extinto, equivale a uma nova
constituição formal da empresa, agora sob as regras do registro empresarial.
Noutras palavras, a personalidade jurídica, extinta diante da supressão do
registro civil da sociedade, “renasce” através de seu registro empresarial – que
deverá, portanto, observar todas as regras concernentes à constituição formal
das empresas em geral.
Em suma, cuida-se de duas hipóteses distintas. Na
‘conversão’, a sociedade altera sua natureza jurídica sem interromper a
existência de sua personalidade jurídica. No caso em apreço, a sociedade
extinguiu o respectivo registro no cartório civil; portanto, interrompido o fluxo
de sua personalidade jurídica, seu registro está submetido às mesmas regras
incidentes sobre a constituição de qualquer empresa.
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Caso contrário, admitindo-se a simples ‘conversão’ de
uma sociedade cujo registro civil tenha sido extinto, isto significaria uma
afronta ao princípio da continuidade dos registros; isto porque a sociedade,
tendo sido extinta, não poderia simplesmente ser registrada na Junta
Comercial sem o necessário arquivamento do ato de conversão no cartório
civil – a menos que o ato trazido ao registro empresarial seja considerado
como ‘ato de constituição’ puro e simples, o que seria coerente com a anterior
extinção formal da sociedade no cartório civil.
Portanto, abrem-se à sociedade requerente as seguintes
alternativas:
a)
requerer o cancelamento da “baixa” no
cartório civil competente para, neste mesmo cartório, proceder ao
arquivamento do ato de conversão; este ato, devidamente certificado,
permitirá seu registro nesta Junta Comercial, sem solução de continuidade
de sua personalidade jurídica; ou
b)
diante da “baixa” do seu registro no cartório
civil, o que importa na extinção de sua existência formal, a sociedade
poderá registrar-se na Junta Comercial desde que atenda, neste caso, todos
as exigências impostas à constituição das empresas em geral;
Por fim, resta salientar que a alegada postura do cartório
civil, negando à requerente a prática de atos afetos à sua alçada, poderá ser
revista através dos procedimentos previstos na Lei 6015/73. Portanto, os
alegados desmandos do oficial competente não são razão suficiente para impor
a procedência deste requerimento, contrário à legislação regente.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do pedido.
Florianópolis, 31 de março de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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