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

Parecer n.º 67/04

Processo nº 04/071697-0

Acordo de sócios. Concordância quanto à
repartição dos lucros, relativos aos exercícios de
1997 e 1998, em desconformidade com as
disposições do contrato social. Possibilidade.
O ato pelo qual dois sócios abdicam das
respectivas participações nos lucros da empresa,
cendendo-as a um terceiro, é legítimo. Tal
acordo trata, simplesmente, da disposição de
direitos patrimoniais dos sócios, relativos a
créditos pretéritos. Não tem, portanto, a eficácia
de uma alteração contratual, sem se subsumir à
vedação do art. 1008 do CC.
Representação dos sócios no ato. Sociedades
Anônimas. Diretor. Extensão dos poderes.
É discutível, no ato concreto, a regularidade
da representação das empresas que, embora
sócias da empresa cujo ato se examina,
abdicaram dos respectivas participações nos
lucros verificados nos exercícios de 1997 e 1998.
Há que se aferir, aqui, a existência de normas
estatutárias que outorguem ao administrador os
poderes suficientes à prática do ato, sob pena de
eventual desrespeito ao interesses dos demais
acionistas dessas empresas.
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A assessoria jurídica da JUCESC questiona sobre a
legalidade de ato da empresa AGROPECUÁRIA PARATI LTDA., que
pretende arquivá-lo sob o título de “acordo de sócios”. Por esse ato, dois
desses sócios cedem a um terceiro as respectivas participações nos lucros da
sociedade, verificados nos exercícios de 1997 e 1998. Esses três sócios, os
dois cedentes e o cessionário, formam o quadro social da empresa antes
citada.
1. Como visto, o ato que se pretende arquivar é um
acordo pelo qual dois sócios da empresa cedem a um terceiro direitos
patrimoniais, decorrentes dos lucros que aquela empresa alcançou nos
exercícios de 1997 e 1998.
Sob o prisma da registrabilidade do ato em questão, não
há dúvida de ele poderia ser arquivado. Segundo o art. 32, II, e, da Lei
8934/94, cabe às Juntas Comerciais proceder ao arquivamento de quaisquer
documentos “que possam interessar ao empresário e às empresas
mercantis”. Sob esta insígnia, portanto, o documento poderia ser arquivado.
Observe-se que este ato não corresponde a uma alteração
contratual. Nele não há alteração das normas estatutárias da sociedade;
noutros termos, não há modificação do conjunto de regras que regem,
abstratamente, as relações dos sócios com a sociedade e entre si.
O contrato social, que certamente prevê a participação
dos sócios nos lucros sociais, não foi alterado pelo ato em questão. As regras
do contrato social continuam a reger, em abstrato, a distribuição do lucros.
Apenas, no caso concreto dos lucros acumulados em 1997 e 1998, decidiram
os sócios abdicar dos direitos patrimoniais que o contrato social lhes
conferia, em favor do terceiro sócio.
Justamente por isso, o ato em questão não afronta o art.
1008 do Código Civil, que veda “a estipulação contratual que exclua
qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. Tal acordo, ora em
análise, não corresponde a uma estipulação do contrato social; ele
simplesmente é acordo entre os sócios, pela qual dois deles abdicam, em
favor de um terceiro, de direitos de que são titulares.
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Portanto, sob este aspecto, o ato em questão é
formalmente perfeito, até porque os direitos que são objeto do “acordo” são
patrimoniais e, pertencendo a pessoas plenamente capazes (aliás, pessoas
jurídicas), são nitidamente disponíveis.
2. Entretanto, há um aspecto que afasta, ou pelo menos
torna incerta, a possibilidade de arquivamento do ato.
Como se disse, dois sócios abdicaram de seus direitos
patrimoniais (distribuição de lucros) em favor de um terceiro. Todavia,
aqueles sócios são pessoas jurídicas, ambas com natureza jurídica de
sociedade anônima fechada. Portanto, ambas têm acionistas, que por seu
turno têm interesses evidentes nos negócios da empresa.
Assim, considerando-se que estas duas empresas, sócias
da sociedade cujo ato se questiona, estão abdicando de direitos patrimoniais,
deve-se indagar sobre a possibilidade de que seu representante legal, o
acionista diretor, disponha de tais direitos da forma como o fez. Ou seja,
deve-se questionar a regularidade da representação dessas empresas no ato.
Segundo o artigo 144 da LSA, no silêncio do estatuto
competirá ao diretor a representação da companhia, mediante “a prática dos
atos necessários ao seu funcionamento regular”.
Conforme o Código Civil, a atividade dos
administradores se rege pelas disposições concernentes ao mandato;
portanto, pode-se concluir que, também no caso das sociedades anônimas,
“os atos necessários ao seu funcionamento regular” são precisamente aqueles
contidos na ‘cláusula geral do mandato’, entre os quais não figura a
alienação, cessão ou abdicação de direitos patrimoniais (CC, art. 661).
Em suma: estando as empresas sócias, que abdicaram
dos direitos patrimoniais já referidos, representadas por seu diretor, deve ser
demonstrada a existência de poderes, conferidos a este diretor, suficientes a
que possa ser considerada regular a representação daquelas empresas neste
ato.
Ou seja, a regularidade do ato pressupõe a
demonostração de que: i) o diretor das empresas signatárias tem, segundo os
respectivos estatutos, poderes para representá-las regularmente neste ato, que
importa – lembre-se sempre – na disposição de direitos patrimoniais de
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grande monta; ii) ou de que os demais acionistas dessas empresas, que têm
capital fechado, concordem, em proporção suficiente do capital subscrito,
com a operação.
Como se trata de sociedades anônimas as empresas que
ora abdicam dos direitos patrimoniais, o provável é que o respectivo diretor
tenha poderes para a prática do ato em questão, haja vista ser comum neste
tipo societário a outorga de tais poderes à diretoria. Contudo, o arquivamento
deste ato pressupõe a verificação concreta desta circunstância, o que
inclusive poderá ser feito pela própria assessoria técnica, à vista dos
respectivos atos constitutivos.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que o
arquivamento do ato só será possível uma vez demonstrada a existência de
poderes suficientes a que o representante das empresas CIA INDUSTRIAL
H. CARLOS SCHENEIDER e H. CARLOS SCHENEIDER
S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA possa regularmente representá-las neste ato,
considerando seu conteúdo quanto à disposição de direitos patrimoniais
destas empresas.

Florianópolis, 11 de maio de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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