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Parecer n.º 27/07

Processo: 08/055571-3.
Arrolamento fiscal. Cotas sociais.
Transferência.
Possibilidade.
Medida
administrativa que não implica restrição ao
poder de disposição sobre os bens arrolados.
Necessidade, apenas, de comunicação da
transferência à Receita Federal.

Trata-se de consulta sobre aspectos jurídicos
relacionados ao arquivamento da 5a alteração contratual da empresa
PARADORES HOTELARIA LTDA. Questiona-se sobre os efeitos da
medida de arrolamento de bens determinada pela Receita Federal sobre as
cotas de um dos sócios da empresa, tendo-se em vista que o ato em questão
prevê a transferência das cotas arroladas.
O arrolamento de bens é medida prevista na legislação
processual civil, tanto quanto na legislação tributária. Pode ser determinada,
correspondentemente, pelo Poder Judiciário e pela Receita Federal. Em todo
o caso, é induvidoso que tal medida não implica restrições ao poder de dispor
dos bens arrolados; antes, é instrumento destinado a demonstrar a extensão
do patrimônio do devedor, a caracterizar eventuais fraudes tendentes a
prejudicar os interesses de credores e a alertar terceiros quanto à possível
invalidade e ineficácia dos negócios referentes aos bens arrolados.
A medida aqui cogitada, de caráter administrativo, tem
previsão no art. 64 da Lei 9532/97. Note-se que o § 4o deste dispositivo alude
expressamente à possibilidade de que o titular dos bens arrolados deles
disponha, alienando-os ou gravando-os.
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Neste sentido, a jurisprudência:
“TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS DO CONTRIBUINTE EFETUADO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 64, DA
LEI 9.532/97. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME OU
RESTRIÇÃO AO USO, ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SUJEITO PASSIVO. CRÉDITO
CONSTITUÍDO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE DA
MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (REsp 714809/SC, Relator(a) Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 02.08.2007, p. 347).
Portanto, nada impede o ato de disposição das cotas
sociais arroladas. Apenas é indispensável que esta Junta Comercial
providencie a comunicação à Receita Federal, na forma descrita no próprio
ofício arquivado.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que o
arrolamento fiscal não impede o arquivamento do ato, sendo necessária,
apenas, a comunicação ao Órgão Fazendário.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2007.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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