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Parecer n.º 04/08

Processo nº 07/331549-4.
Nomeação de membro do conselho fiscal de
companhia. Verificação de eventuais impedimentos.
Exame que, por demandar demonstração probatória
da realidade subjacente ao ato, não cabe à Junta
Comercial.
“Não compete à Junta Comercial apreciar o
mérito do ato praticado, mas exclusivamente a
observância das formalidades exigidas pela legislação
aplicável. Assim, se os requisitos formais do
instrumento apresentado a arquivamento foram
observados pelo interessado, não resta outra
alternativa ao Registro Mercantil que o de arquivar o
respectivo instrumento” (DNRC).
Trata-se de pedido de reconsideração de exigência
oposta ao arquivamento da ata de assembléia geral extraordinária da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – CODESC. Tal exigência questiona o ato de nomeação de
membro do conselho fiscal da companhia, tendo em vista os requisitos
previstos no art. 162 da Lei de Sociedades Anônimas.
A requerente argumenta que tais requisitos foram
observados, uma vez que os acionistas, ao elegerem o citado membro do
conselho fiscal, consideraram-no apto ao exercício da função – reconhecendo
assim a inexistência de impedimentos para exercê-la.
Tem procedência o pedido.
A questão sobre a existência de impedimentos ao
exercício das funções de conselheiro fiscal da companhia demanda exames
que, sem qualquer dúvida, refogem à alçada das Juntas Comerciais.
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Como se sabe, este órgão de registro se restringe ao
exame das formalidades inerentes ao ato, sem imiscuir-se na realidade
anterior – ou subjacente – à sua existência formal.
Como disse, em numerosas manifestações, o DNRC:
“Não compete à Junta Comercial apreciar o
mérito do ato praticado, mas exclusivamente a observância das
formalidades exigidas pela legislação aplicável. Assim, se os
requisitos formais do instrumento apresentado a arquivamento
foram observados pelo interessado, não resta outra alternativa
ao Registro Mercantil que o de arquivar o respectivo
instrumento”.
No caso, não é possível depreender, a partir da mera
redação do instrumento em análise, que tenha havido o citado impedimento
do conselheiro eleito. Que haja tal circunstância, isto é questão que só pode
ser resolvida perante a Instância Judical, conforme deixa claro o § 1o do
citado art. 162 da LSA; além disso, a própria assembléia de sócios pode
apreciar tal nomeação, verificando eventuais impedimentos; em todo caso,
certo é que a Junta Comercial não pode fazê-lo: seu exame se restringe ao
aspecto formal do ato, não alcançando a realidade de lhe subjaz.
Por isto, não cabe à JUCESC exigir prova de que
inexista tal impedimento – ainda que da redação do ato decorra dúvida
quanto à sua existência. Insista-se nisto: o ato trazido a arquivamento, em sua
redação, não descreve qualquer circunstância que autorize a concluir, com
absoluta certeza, sobre a existência do impedimento; tudo o que ocorre, aqui,
é a dúvida, cujo esclarecimento demanda prova – o que, como dito, não pode
ser exigido neste procedimento administrativo destinado ao arquivamento do
ato.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.
Florianópolis, 17 de janeiro de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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