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Parecer n.º 24/08

Processo nº 08/036953-7.

Sociedade
anônima.
Constituição.
Subscrição particular. Boletins. Autenticação por
instituição financeira. Desnecessidade. Interpretação
dos artigos 82-88 da LSA e dos itens 1.1.1 e 1.2.16 da
IN 100/06.
É inexigível a autenticação dos boletins, a
que alude o item 1.1.1 da IN 100/06, quando a
subscrição não tenha sido intermediada por
instituição financeira.

Trata-se de pedido de reconsideração da exigência
oposta ao arquivamento da ata de constituição da empresa TDV DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A. Tal exigência apontava a necessidade de
autenticação do boletim de subscrição por instituição financeira. A empresa
alega que, tratando-se de subscrição particular, tal formalidade é
impertinente.
É procedente o pedido.
No caso, não é necessária a autenticação dos boletins de
subscrição pela instituição financeira – e por uma razão simplíssima:
nenhuma instituição desta natureza participou, de qualquer modo, do
procedimento de subscrição das ações da companhia. Trata-se, no caso, de
subscrição particular, formalizada em boletins produzidos – e devidamente
firmados – pelos próprios subscritores.
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Diz a analista que a exigência prevista no item 1.1.1 da
IN 100/06 não discerne entre companhias constituídas por subscrição pública
ou particular; e nisto tem razão. Entretanto, olvidou que tal exigência só tem
cabimento nos casos em que a subscrição for intermediada por instituição
financeira – intermediação que sempre ocorre nas subscrições públicas (LSA,
art. 85), e que é apenas ‘possível’ nas particulares.
Esta circunstância – o fato de que ambas as modalidades
de subscrição possam ser realizadas por intermédio de instituição financeira
– explica a exigência do item 1.1.1 da IN 100/06 (item, aliás, que trata
especificamente das subscrições particulares). O que diferencia a subscrição
pública da particular não é a intermediação de instituição financeira (embora
esta seja, como visto, obrigatória na primeira e facultativa na segunda); o que
as distingue é a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e as
conseqüentes – tanto quanto rigorosas – formalidades exigidas às
companhias nesta hipótese. Repita-se: uma companhia constituída por
subscrição particular pode, eventualmente, contratar instituição bancária para
intermediá-la; isto, por si só, não faz com que tal subscrição seja pública. Em
todo caso, havendo aquela intermediação, os boletins devem ser autenticados
pela instituição intermediadora (note-se que o item 1.1.1 refere-se à
“autenticação pela instituição financeira”; a preposição grifada, composta
por artigo definido, denota que se trata de instituição financeira determinada:
precisamente aquela que intermediou a subscrição). Neste hipótese teria
cabimento a exigência oposta.
Note-se que item 1.2.16 da mesma IN 100/06, conforme
bem destacou a própria analista, respalda tal conclusão. Diz a alínea c que é
exigível a “autenticação pela instituição financeira arrecadadora, pelo
presidente da assembléia de constituição ou diretor, no caso da relação
de subscrição, ou assinatura dos subscritores, no caso de lista, boletim
ou carta de subscrição”. A conjunção “ou” mostra que se trata de duas
alternativas: ou a subscrição teve a intermediação da “instituição
arrecadadora”, caso em que esta deve autenticar o respectivo boletim; ou foi
realizada diretamente pelos próprios subscritores, caso em que aquela
autenticação é incogitável.
No caso em tela, a subscrição deu-se sem qualquer
participação de instituições financeiras. Os boletins foram produzidos pelos
próprios subscritores. Neste contexto, seria ilógico exigir a autenticação por
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instituição financeira. ‘Autenticar’, no sentido em que o termo é empregado
na IN 100/06, é atestar a autenticidade do documento; por isto, a autenticação
compete a quem o produziu. Se nenhuma instituição financeira produziu os
boletins, não faz sentido exigir que os autentiquem.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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