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Integralização de capital social. Aporte de
quotas e ações. Atribuição de valores de
mercado, bem superiores aos nominais.
Repercussão no registro das empresas cujas
quotas ou ações foram conferidas à
integralização. Limites e precisões.
Não há dúvida de que quotas e ações
podem servir ao aporte de capital, ainda que se
lhes atribua valores maiores que os nominais,
segundo parâmetros supostamente econômicos.
Em relação às empresas cujo capital é
representado por tais quotas ou ações, impõe-se
tão-somente a alteração de seu quadro
societário, conseqüência óbvia da transferência
da realizada por força do aporte.
Não cabe exigir que os valores atribuídos
às quotas e às ações quando da integralização
vinculem o registro das empresas cujo capital
aquelas representam. Estes registros expressam
o valor nominal das quotas e ações; e sobre este
valor não repercutem os valores a elas atribuídos
quando do aporte.
Sendo a integralização uma típica
operação de transferência de bens, é plausível
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que tais bens sejam avaliados segundo seu
possível valor econômico. Entretanto, isto não
implica que o valor nominal das quotas e ações
dadas em aporte deva adequar-se à tal avaliação
– seja porque não há exigência legal neste
sentido, seja porque isto não traz qualquer
incoerência entre elementos dos registros das
empresas envolvidas.

Trata-se de pedido de reconsideração requerido por H.
BRANCO PARTICIPAÇÕES LTDA., insurgindo-se contra exigência oposta
ao arquivamento de sua 1a alteração contratual.
A exigência refere-se à forma pela qual o aumento do
capital social, pretendido neste arquivamento, foi realizado.
Convém destacar, antes que se enfoque diretamente a
questão, o contexto que a originou.
A requerente subscreveu aumento significativo em seu
capital social, pretendendo integralizá-lo mediante o aporte de quotas e ações
representativas do capital social de duas outras empresas, FONTE S/A e
DIKLATEX LTDA.
As quotas e ações utilizadas para integralização do
capital aumentado pertencem aos sócios da empresa ora requerente, todos
eles pessoas jurídicas que controlavam ambas as empresas cujo capital é
representado pelas quotas e ações dadas em aporte; cuida-se portanto, de uma
operação visando à modificação do controle destas empresas.
As quotas e ações utilizadas no aporte do capital
aumentado, entretanto, foram avaliadas segundo seus supostos valores de
mercado. Desta forma, o valor destas quotas e ações, nesta integralização, é
bastante superior aos respectivos valores nominais expressos nos atos
constitutivos das empresas cujo capital elas representam.
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O núcleo da questão ora enfrentada, portanto, está no
seguinte ponto: as mesmas quotas e ações que representam parte do capital
social das empresas DIKLATEX LTDA. e FONTHE S/A são utilizadas para
o aporte do capital da empresa ora requerente e, neste caso específico, sãolhes atribuídos valores bem superiores aos respectivos valores nominais.
Questiona-se, assim, a legalidade desta operação.
Tal questão pressupõe a análise de dois aspectos:
primeiro, se as quotas e ações utilizadas para a integralização do aumento
subscrito podem ser avaliadas, para tal fim, em valores diversos dos
nominalmente expressos; segundo, se é necessário que, supondo-se possível
a hipótese anterior, as empresas cujo capital é representado pelas quotas e
ações aportadas devem adequar seus atos constitutivos, retratando o aumento
do valor das respectivas quotas e ações, segundo os parâmetros expressos na
alteração contratual em exame.
1. É inegável a possibilidade de que as quotas e ações
utilizadas no aporte do capital subscrito sejam avaliadas, para esse fim
específico, segundo seus valores de mercado.
Em matéria de integralização de quotas de sociedade
limitada, o modelo imposto pela legislação regente assenta-se na declaração
dos sócios que transferem à sociedade os bens utilizados no aporte. Tal
declaração é o elemento nuclear nesta operação: de um lado, ela é o
parâmetro presumivelmente válido para os valores dos bens aportados; por
outro lado, ela representa a exata medida da responsabilidade dos sócios
perante os credores, que têm o inegável direito de exigir a veracidade dos
valores declarados.
Este é o exato sentido do art. 1055, § 1º, do Código
Civil:
“Pela exata estimação de bens conferidos ao
capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o
prazo de cinco anos da data do registro da sociedade”.
Portanto, é válido o aporte de quotas e ações avaliadas,
para este fim, em valores de mercado, ainda que estes sejam bem superiores
aos respectivos valores nominais.
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2. O segundo aspecto a ser enfocado é um pouco mais
complexo. Questiona-se a possibilidade de que quotas e ações sejam
utilizadas, segundo valores de mercado, para o aporte do capital subscrito de
outra empresa, sem o correspondente reflexo do aumento do valor atribuído
àquelas quotas e ações sobre os atos constitutivos das empresas cujo capital
aquelas quotas e ações representam.
A posição da assessoria técnica é a de que, em se
admitindo tal possibilidade, haveria um descompasso entre os valores destas
quotas e ações, conforme as consideremos segundo os atos constitutivos das
empresas cujo capital representam e segundo o ato ora analisado, em que são
utilizadas para o aporte do capital subscrito.
Segundo os defensores deste entendimento, a proibição a
esta operação decorreria do disposto no item 3.2.8.7 da instrução normativa
nº 98/03, do DNRC. Vale citá-la:
“A integralização de capital com quotas de
outra sociedade implicará na correspondente alteração
contratual modificando o quadro societário da sociedade cujas
quotas foram conferidas para integralizar o capital social,
consignando a saída do sócio e ingresso da sociedade que passa
a ser titular das quotas”.
Note-se que a exigência mencionada somente impõe a
alteração do quadro societário das empresas cujas quotas foram conferidas à
integralização. Tal imposição, aliás, é absolutamente lógica, considerando
que a cessão da titularidade da quotas – que é efeito óbvio de seu aporte –
implica alteração do quadro societário da empresa cujo capital aquelas quotas
representam.
Não há, entretanto, por que conferir a este dispositivo
um conteúdo tão extenso como o suposto pela assessoria técnica.
Se determinadas quotas foram utilizadas para o aporte de
capital subscrito segundo seus valores de mercado (no caso, bem superiores
ao valor nominal), isto não implica que o valor nominal destas quotas tenha
se alterado.
Veja-se bem: ‘valor nominal’ é aquele que consta dos
atos constitutivos da empresa. Sua expressão é meramente declaratória, e os
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respectivos efeitos desta declaração não supõem a correspondência entre ela
e a realidade econômico-financeira que expressam.
Assim, o valor nominal das quotas expressa um
conteúdo publicamente consignado, sem necessária correspondência com a
realidade que, em tese, representam. Diante disso, quase sempre ocorre a
distinção entre os valores nominal e econômico das quotas ou ações – este
representando o que é publicamente declarado, aquele o que é
economicamente aceito.
É precisamente está dissociação que está à base do caso
em tela. O aporte de quotas e ações para a integralização do capital da
requerente é, em última análise, uma típica operação econômica de
transferência de bens – do patrimônio dos sócios para o da sociedade. É
plausível que tal transferência ocorra segundo os parâmetros impostos pela
realidade econômica, que expressa o valor daquelas quotas e ações segundo
uma dinâmica própria, considerando oferta e demanda. Portanto, é normal
que tal transferência não considere os valores nominais das quotas e ações
em questão.
Isto, entretanto, não tem implicações sobre a expressão
nominal do capital daquelas empresas cujas quotas foram conferidas à
integralização. Até porque o ‘número’ de quotas permanece idêntico; o que
variou, na operação realizada, foi o ‘valor’ destas quotas, o que aliás é
normal em tais circunstâncias.
Observe-se que este contexto não gera contradição entre
elementos consignados nos diversos registros empresariais. A empresa
requerente terá seu capital integralizado, sendo que seus sócios responderão
solidariamente pela exatidão dos valores atribuídos aos bens dados em
aporte. Já as empresas cujas quotas e ações foram conferidas à integralização
terão seu quadro societário alterado, na exata correspondência ao número de
quotas e ações adquiridas pela empresa requerente.
A lógica das cadeias registrárias, portanto, não se
quebra. O que ocorre, tão-somente, é atribuição de valores distintos a um
mesmo conjunto de bens – as quotas e ações. Tal distinção, entretanto, é
hipótese que a lei não proíbe e que as circunstâncias, conforme dito
anteriormente, tornam perfeitamente compreensível.
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Assim, é legal a operação realizada, não subsistindo a
exigência imposta.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.
Florianópolis, 30 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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