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Sociedade
limitada.
Administração
atribuída ao Diretor nomeado, exercida sob a
orientação do Conselho de Administração.
Pessoa estrangeira, sem visto permanente,
nomeada para o cargo de Diretor e para um dos
assentos do Conselho de Administração. Afronta
ao comando do art. 99 da Lei 6.815/80.
Trata-se de pedido de reconsideração feito por
CISABRASILE LTDA., questionando exigência imposta ao arquivamento
de sua 4a alteração contratual.
Tal exigência apontou a impossibilidade de nomeação de
pessoa estrangeira, sem visto permanente, para exercer a administração da
empresa.
A requerente, a seu turno, alegou que tal vedação legal
refere-se especificamente ao cargo de administrador – sendo que, no caso, a
nomeação é para um dos assentos do Conselho de Administração da
sociedade.
Embora constituída sob o tipo jurídico de sociedade
limitada, a empresa requerente estabeleceu uma organização administrativa
análoga àquela das sociedades anônimas.
Neste sentido, a administração da empresa foi atribuída a
um diretor (cláusula sexta do contrato consolidado), que atuará sob a
orientação e supervisão de um Conselho de Administração, também
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responsável pela implementação de políticas gerais, planos plurianuais e
planejamento estratégico.
É verdade que o contrato social abre a possibilidade de
nomeação de administrador, conforme disposto na cláusula sétima. Contudo,
não há a nomeação concreta de um; logo, pode-se concluir que a sociedade,
atualmente, é administrada pelo Diretor, sob a supervisão do Conselho de
Administração.
Segundo o art. 99 da Lei 6.815/80, o estrangeiro sem
visto permanente não pode “exercer cargo ou função de administrador,
gerente ou diretor de sociedade civil ou comercial”.
Como se vê, a redação do dispositivo é bastante aberta,
de forma a abarcar todas as situações em que o estrangeiro possa, de algum
modo, gerir a sociedade.
No caso, estando assente que pessoa estrangeira foi
nomeada como Diretor da sociedade, além de integrar o Conselho de
Administração, resta clara a afronta ao citado comando legal. Tais cargos
prevêem atribuições típicas de administrador; logo, não podem ser ocupados
por pessoa estrangeira sem visto permanente, sob pena de clara afronta à
disposição legal regente.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do pedido.

Florianópolis, 7 de maio de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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