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Parecer n.º 11/08

Processo nº 08/026418-2.
Ata de reunião de sócios. Conclave
secretariado por advogado constituído por um dos
sócios. Necessidade do arquivamento da procuração.
Inteligência do art. 1074, § 1o, c/c art. 1075 do CC.
Trata-se de pedido de reconsideração de exigências
opostas ao arquivamento da 4a alteração contratual da empresa GARCIA
SERVIÇOS LTDA. Tais exigências apontavam a necessidade de demonstrar
que a ato foi realizado por sócios com participação suficiente no capital
social, assim como de comprovar a representação dos sócios pelos
advogados que presenciaram o ato.
Alega a requerente que a primeira exigência foi
cumprida, já que demonstrado que a deliberação foi aprovada por sócios que
representavam 96% do capital social. Quanto à segunda exigência, sustentou
a desnecessidade da apresentação das procurações, já que os advogados – nos
atos em questão – não exerceram a representação dos sócios.
Parcialmente procedente o pedido.
A exigência de que fosse demonstrada a suficiência de
votos para aprovar a alteração ora examinada foi satisfeita. Note-se que todos
os sócios compareceram à reunião em que deliberada a alteração; por outro
lado, os sócios que detêm 96% do capital social anuíram. Logo, é perfeito,
quanto a este aspecto, o ato.
Todavia, a exigência de demonstrar o mandato
outorgado ao advogado que secretariou a reunião de sócios é inafastável. Por
uma razão simples: o art. 1075 do CC diz que “a assembléia será presidida
e secretariada por sócios”; por outro lado, o art. 1074, § 1o, dispõe que “o
sócio pode ser representado na assembléia por outro sócio, ou por
advogado”. Logo, tendo estado presentes todos os sócios à reunião, o fato de
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que um advogado a tenha secretariado só pode ser admitido se este último
exerceu tal função na condição de representante de um dos sócios.
(É verdade que a exigência do art. 1075 do CC,
conforme já reconheceu esta procuradoria em outras oportunidades, é de um
formalismo irritante. Se todos os sócios estavam presentes à reunião,
firmando a ata correspondente, é esdrúxula a hipótese de não ser aceito seu
arquivamento só porque a reunião não foi secretariada por um deles. A
reunião de sócios não é um evento prosaico, corriqueiro, que se realize
facilmente: ela demanda gastos, tempo, disposição e trabalho; impor a nova
realização de um conclave no caso em que aquela formalidade não for
atendida é algo que afronta o bom senso. Em todo caso, a lei é clara – ainda
que sua clareza não afaste sua impertinência; e esta Junta Comercial, sujeita
ao princípio da legalidade (CF, art. 37), não pode se negar a aplicá-la.)
Assim, por imposição do mesmo art. 1074, §1o, do CC, é
necessária, neste caso, a “outorga de mandato com a especificação dos
atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro,
juntamente com a ata”.
Em conclusão: se o advogado secretariou a reunião, e se
ele só poderia exercer tal função na condição de representante de um dos
sócios, então é necessário o arquivamento da procuração.
Ante o exposto, opina-se pela parcial procedência do
pedido, mantendo-se a exigência de apresentar a procuração outorgada ao
advogado que secretariou a reunião de sócios.

Florianópolis, 1 de fevereiro de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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