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Microempresa. Distrato. Lei 9.841/99,
art. 35. Demonstração de inatividade econômica
no qüinqüênio precedente ao requerimento.
Considerações legais.
O critério objetivo eleito pelas Juntas
Comerciais para aferir a inatividade de uma
empresa, firmado à luz do art. 60, § 1o, da Lei
8934/96, é o fato de que a empresa não tenha
procedido a qualquer arquivamento em um
dado período.
Entretanto, este critério não é absoluto.
Há casos em que o arquivamento de uma
alteração
contratual
não
denota,
necessariamente, que uma determinada empresa
esteja ativa. Havendo elementos indicativos da
inatividade, esta deverá ser reconhecida, ainda
que contrariamente ao critério formal
estabelecido.

Trata-se de questionamento sobre a possibilidade de
arquivamento de distrato social, baseado na permissão do art. 35 da Lei
9.841/99. Tratando-se de microempresa que se declara inativa há mais de
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cinco anos, a dúvida advém do fato de que tal empresa arquivou, em período
recente, alteração contratual nesta Junta Comercial.
Toda e qualquer sociedade empresarial pode distratar-se,
se assim aprouver aos sócios. Este distrato, no entanto, está condicionado a
determinadas formalidades, ligadas principalmente à comprovação da
inexistência de pendências tributárias.
O art. 35 da Lei 9.841/99 abre às sociedades a
possibilidade de que o distrato possa ocorrer a despeito das formalidades
mencionadas. Para tanto, impõe dois requisitos: a) que a sociedade a ser
distratada seja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte; b) que não exerça atividade econômica de qualquer espécie há mais de
cinco anos.
No caso, há dúvidas quanto à observância deste último
requisito. Tal dúvida decorre do arquivamento de alteração contratual
realizado em 15.04.2002, o que indicaria a continuação das atividades da
empresa no qüinqüênio anterior ao presente requerimento.
Nas Juntas Comerciais, o critério objetivo utilizado para
a aferição da inatividade empresarial é a inexistência de qualquer
arquivamento requerido pela empresa no âmbito deste ofício em um
determinado período. Tal critério decorre, em última análise, do art. 60, § 1o
da Lei 8934/94, que considera inativa a empresa que não proceder a qualquer
arquivamento no período de dez anos.
Entretanto, tem-se que observar que este critério limitase a isto: indicar a inatividade da empresa. O fato fundamental a ser
ressaltado não é a inexistência de arquivamentos requeridos pela empresa,
mas sua efetiva inatividade econômica.
Conforme já esclarecido em inúmeros pareceres, a
atividade das Juntas Comerciais situa-se num plano meramente formal. Não
cabe às Juntas produzirem provas dos fatos; cabe-lhes exigir as formalidades
que, segundo critérios legais ou regulamentares, indicam sua existência.
Portanto, não caberia à JUCESC levantar ou exigir
provas da inatividade da empresa; caberia simplesmente observar o critério
formal que indica, segundo a lei, tal fato; ou seja, bastaria constatar a
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inexistência de arquivamento requerido pela empresa, perante o órgão de
registro empresarial, nos últimos cinco anos.
Este é, em linhas gerais, o princípio a ser seguido.
Entretanto, as peculiaridades do caso sugerem outra solução.
De fato, há uma alteração contratual da empresa
requerente arquivada em 15.04.2002. Segundo se denota dos autos, é o único
arquivamento realizado pela empresa nos últimos cinco anos. Tal alteração
contratual limitou-se a alterar o endereço da sua sede, sem qualquer outra
mudança.
Não há como concluir que tal alteração contratual denote
a atividade econômica da empresa. Na verdade, as certidões da Secretaria da
Receita Federal indicam o contrário: a empresa é inativa desde 1999. Este
contexto indica, salvo melhor juízo, que a empresa realmente não exerceu
atividades nos últimos cinco anos.
Portanto, delineia-se o seguinte quadro: por um lado, a
existência de alteração contratual arquivada em 2002 impediria o distrato da
empresa, na forma do art. 35 da Lei 9841/99; por outro lado, os elementos
dos autos (sobretudo as certidões da SRF) indicam a efetiva inatividade da
empresa nos últimos cinco anos.
Obviamente, a segunda evidência deve prevalecer, diante
dos fortes indícios da efetiva inatividade da empresa. Observe-se que o art.
35 da Lei 9841/99, que regula a hipótese, não exige o requisito formal
(inexistência de arquivamento nos últimos cinco anos) para a realização do
distrato. O dispositivo impõe apenas a demonstração da inatividade da
empresa; e, convenhamos, tal demonstração decorre muito mais das certidões
da SRF juntadas pela requerente, que efetivamente atestam a inatividade, do
que da inexistência de arquivamento nos últimos cinco anos, o que apenas
sugeriria tal condição, num plano meramente formal.
Assim, ante à evidência da inatividade da empresa, tal
fato deve possibilitar o arquivamento do distrato, a despeito da alteração
contratual arquivada em 2002 que, como já dito, não contraria tal evidência.
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Ante o exposto, opina-se pela reconsideração do ato que
obstou o arquivamento do distrato.

Florianópolis, 23 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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