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Parecer n.º 41/04

Processo nº 04/114223-3
Pedido de reconsideração. Cláusula que
comina a sanção de nulidade para os atos
praticados pelo administrador, quando sejam
estranhos ao objeto social.
Não podem as partes convencionar a
sanção de nulidade para determinados atos; a
nulidade é sanção legal, aplicada aos atos
deficientes. Portanto, a nulidade resulta da
aplicação direta da norma ao suporte fático, e não
da convenção entre as partes. Ademais, os atos
praticados com excesso de poderes pelo
administrador são ineficazes em relação à
sociedade, e não nulos.
Entretanto, na definição dos atos
praticados com excesso de poderes pelos
administradores, o que importa é a delimitação
das suas atividades. Embora tecnicamente errada,
a cominação de nulidade para esses atos, nos
instrumentos contratuais das sociedades, são
absolutamente inócuas, porquanto somente a lei
pode fazê-lo.
Logo, quanto a esta questão específica, o
ato atingirá sua finalidade se definir, clara e
objetivamente, os limites da atuação dos
administradores. Diante do princípio da
instrumentalidade
das
formas,
demais
imprecisões técnicas na redação das cláusulas
deverão ser relevadas, por serem absolutamente
inócuas.
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Trata-se de pedido de reconsideração de exigências
opostas ao arquivamento da 7a alteração contratual da empresa
INTERCONTINENTAL INDÚSTRIA DE IMÓVEIS LTDA. Tais exigências
impunham (i) a retificação da cláusula sétima do instrumento, que se referia à
nulidade dos atos praticados pelo administrador, quando estranhos ao objeto
social, e (ii) a existência de cláusula prevendo a participação dos sócios das
perdas.
1. Quanto à questão referente à exigibilidade de cláusula
prevendo a participação dos sócios nas perdas da empresa, tem razão a
requerente. Esta matéria, recentemente, restou pacificada nesta Junta
Comercial; entendeu-se ser inexigível aquela cláusula em relação às
sociedades limitadas, dadas as próprias peculiaridades deste tipo jurídico.
Neste sentido, faz-se remissão ao parecer nº 28/04, que já enfocou a hipótese.
2. Quanto à questão referente à cláusula que comina a
sanção de nulidade para os atos praticados com excesso de poderes pelo
administrador, há que se fazer alguns esclarecimentos.
O que se discute, aqui, não é a possibilidade de que o
contrato social limite os poderes dos administradores, ressalvando a
responsabilidade da sociedade diante dos atos praticados com excesso de
poderes. Tal possibilidade é evidente.
Discute-se, especificamente, que o contrato social possa
cominar a sanção de nulidade para os atos praticados, com excesso de
poderes, pelos administradores.
Portanto, a questão é mais específica do que pretendem as
razões expendidas no pedido de reconsideração ora analisado. O entendimento
expresso nos pareceres nº 124/03 e 136/03 é o de que os atos praticados com
excesso de poderes não podem ser considerados nulos por força, tão-somente,
do contrato social. A nulidade é sanção prevista em lei, cominada aos atos
jurídicos cujo suporte fático não se forma regularmente. Portanto, a cláusula
que prevê a nulidade dos atos praticados com excesso de poderes é técnica e
juridicamente incorreta.
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No parecer 124/03 já foi dito que é irregular a cláusula
que comine a nulidade aos atos praticados, pelos administradores, com
excesso de poderes, pois:
“a) jamais as partes podem estabelecer a sanção
de nulidade para determinado ato jurídico; a nulidade é sanção legal
que recai sobre ato jurídico deficiente, cujo suporte fático não
observa os requisitos mínimos exigidos pela lei para que o ato seja
válido (vide Pontes de Miranda, Tratado, tomo IV, p. 3-6);
b) ainda que o ato praticado pelo administrador
seja estranho ao objeto social, a conseqüência disto é a ineficácia do
ato em relação à sociedade (inoponibilidade), e não a nulidade (vide
Modesto Carvalhosa, Comentários., vol. 13, p. 140);
c) não tem sentido em falar de nulidade de
determinado ato em relação a determinadas pessoas: a nulidade
representa a repulsa do próprio ordenamento jurídico, que repele
atos deficientes; logo, não há nulidade em relação a A, B ou C, mas
em relação a toda a coletividade.
Assim, a menção a ‘nulidade’, conforme consta da
cláusula em exame, é errônea e inadmissível”.
Diante disto, não há por que acolher as razões do presente
recurso. A posição desta Junta Comercial jamais foi a de impedir que as
empresas delimitem os poderes de seus administradores, para assim eximiremse da responsabilidade pelos atos praticados fora desses limites. A posição da
JUCESC, precisamente, é a de corrigir a ‘imprecisão técnica’ dos
instrumentos contratuais que, cominando a sanção de nulidade para aqueles
atos, são juridicamente incorretos.
3. Entretanto, há outras razões que impõem, na visão
desta procuradoria, a mudança do entendimento acerca da questão.
Não se contesta o entendimento de que o contrato social,
embora possa prever os limites fora dos quais os atos praticados pelos
administradores não acarretam responsabilidade à empresa, não pode cominar
a sanção de nulidade àqueles atos.
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Todavia, há considerações de ordem prática que
aconselham a relevar tais imprecisões técnicas.
Um princípio fundamental a ser observado pela
administração pública é o da eficiência (CF, art. 37, caput). As atividades
administrativas devem ser prestadas de forma igualmente ágil e correta. Os
procedimentos e atos administrativos, cujo conjunto formam o aparato
burocrático de cada órgão ou ente público, hão que ser céleres e instrumentais.
Disto decorre a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas, tantas vezes citado nos pareceres desta
procuradoria. Os atos e procedimentos administrativos, ainda quando não
observem a forma prescrita em lei, deverão ser considerados válidos e eficazes
desde que atinjam os fins que a própria lei lhes impôs. Afora os casos em que
a observância de certas formalidades seja imprescindível, como quando
interesses de terceiros ou mesmo interesses públicos possam ser atingidos,
todos os defeitos meramente formais dos atos devem ser relevados, desde que
tais atos atinjam precisamente as finalidades para as quais foram concebidos.
Este, parece-me, é o caso em apreço.
Não tenho dúvida de que o contrato social não pode
cominar a sanção de nulidade para os atos praticados com excesso de poderes
pelos administradores; a nulidade, como já disse, é sanção que decorre da
aplicação cogente da lei, e não da convenção das partes.
Por outro lado, os instrumentos contratuais que tratam da
matéria referente aos atos dos administradores praticados com excesso de
poderes devem, especificamente, delimitar a atuação desses mesmos
administradores. Fazendo isto de forma clara e objetiva, teraõ atingido as
finalidades visadas por tais disposições contratuais e autorizadas pela lei.
Noutras palavras: cabe aos instrumentos contratuais
delimitar o âmbito de atuação dos administradores; desta definição resultará o
critério objetivo para aferir o eventual “excesso de poder” nos atos praticados
por esses mesmos administradores.
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Quanto à sanção cominada aos atos praticados com
excesso de poderes, isto é matéria a ser definida pela lei. Ainda que os
instrumentos contratuais cominem sanções específicas para aqueles atos, tais
disposições serão absolutamente inócuas, pois apenas à lei cabe fazê-lo.
Em suma: cabe aos instrumentos contratuais definirem o
que sejam atos praticados com excesso de poderes, mediante a delimitação das
atividades dos administradores; e cabe à lei, e somente à lei, cominar a sanção
correspondente àqueles atos.
Portanto, as cláusulas contratuais que cominem sanções
de nulidade para os atos praticados com excesso de poderes são tecnicamente
imprecisas, mas também juridicamente inócuas. Sendo inócuas, podem ser
relevadas, propiciando assim um procedimento mais célere e ágil para os
arquivamentos de atos nas Juntas Comerciais.
Assim, entendo que as referências à nulidade dos atos
praticados com excesso de poderes, embora tecnicamente errôneas, devem ser
relevadas no exame de legalidade empreendido pela aparato técnico das Juntas
Comerciais. O que deve merecer atenção é definição contratual do ‘âmbito de
atuação dos administradores’, o que permitirá a aferição – inclusive por
terceiros – dos atos que aqueles podem ou não praticar.
No caso, tal definição é precisa. Portanto, o ato trazido a
arquivamento, nesta questão específica, atingiu plenamente suas finalidades –
o que impõe a desconsideração de defeitos formais que não trazem qualquer
prejuízo para a eficácia daquela disposição contratual.

Ante o exposto, opina-se pelo deferimento do pedido,
determinando-se o arquivamento do ato.
Florianópolis, 15 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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