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Sociedade
limitada.
Administração.
Designação de administradores substitutos, que
só podem ser investidos na hipótese de morte,
interdição ou incapacidade dos atuais
administradores. Caso em que um dos
‘administradores substitutos’ é menor incapaz.
Cláusula prevendo que sua investidura, ainda
que implementadas as condições mencionadas,
só pode ocorrer após a maioridade. Nulidade.
A designação do administrador é ato
bilateral, já que supõe, de um lado, a
manifestação dos sócios e, de outro lado, a
aceitação
da
pessoa
designada.
Esta
consideração, por si só, induz à nulidade da
disposição: não pode haver a designação de
pessoa menor porque, sendo bilateral o ato, seu
consentimento é necessariamente nulo. No caso,
ainda que este consentimento se dê mediante
regular representação paterna, a nulidade
permanece: ao consentir na designação, o menor
obriga-se a exercer uma atividade que sua
condição não permite; e, ainda que tal obrigação
só possa tornar-se eficaz após sua maioridade,
ela é assumida agora – e, portanto, existe desde
logo.
A vontade do menor – esta manifestação
de sua personalidade que é expressa por meio de
seu representante, mas que remonta a ele, menor
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– é, desde logo, elemento integrante do ato de
designação. A manifestação da vontade
determina a existência do ato; e o fato de que
esta manifestação remonte a uma pessoa
incapaz, projetando um compromisso que a lei
proíbe que assuma, determina sua invalidade;
uma vez inválido, não cabe cogitar da legalidade
dos elementos que condicionam sua eficácia.

Trata-se de consulta sobre aspectos legais envolvendo o
pretendido arquivamento da 1a alteração contratual da empresa MISTI
PARTICIPAÇÕES LTDA. Questiona-se a legalidade da cláusula 6a do
instrumento, que prevê que a administração da sociedade, “em caso de
falecimento, interdição ou incapacidade jurídica absoluta e permanente de
ambos os Administradores”, passará a administradores não sócios ali
indicados. A dúvida, no caso, decorre do fato de que um destes
“administradores substitutos” é uma jovem menor e incapaz para os atos da
vida civil.
Em manifestação, a empresa salientou, quanto à
designação desta “administradora substituta”, que “esta somente exercerá o
cargo em tela, depois de completada a sua maioridade civil, sendo a eleição
ora realizada apenas uma previsão futura e incerta...”.
Duas disposições distintas do ato em questão devem ser
consideradas. Primeira, a designação de administradores substitutos; depois,
o fato de que tenha sido designada, entre estes, pessoa menor e incapaz.
Embora insólita, a designação de administradores
substitutos não é ilegal. Incide, aqui, o princípio da liberdade (CF, art. 5o),
base do direito contratual e, por extensão, do direito societário.
Não existe previsão legal a respeito da designação de
administradores substitutos. Não existe esta figura na lei que rege as
sociedades limitadas. Por outro lado, tampouco há norma legal que vede tal
expediente. Há, portanto, um espaço vago que pode ser preenchido pelas
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disposições do contrato social. Logo, é válida a previsão de administradores
substitutos – previsão, aliás, até elogiável, já que consiste em precaução para
o caso de a sociedade, por alguma fatalidade, perder seus atuais
administradores, evitando desse modo sua temporária acefalia.
A questão mais controversa, entretanto, diz respeito à
possibilidade de que seja designada, como ‘administradora substituta’,
pessoa menor e incapaz. A resposta à tal questão deve levar em conta uma
distinção bastante sutil, mas também bastante clara: de um lado, o ato de
designar o administrador; de outro, o efetivo exercício da administração, a
partir da investidura.
A designação pode conter, em si mesma, a investidura; e,
neste caso, com aquela passa a exercer a administração a pessoa designada.
Mas pode ocorrer hipótese diversa: a designação pode projetar-se no futuro,
sujeitando o exercício da administração ao implemento de condição ou
termo; nesta hipótese, embora designado o administrador, este não exerce a
administração até que se implemente a condição ou termo. Neste sentido,
nada impede, por exemplo, que o contrato preveja que a administração seja
exercida, desde logo, por fulano; e que passe a ser exercida, a partir de uma
data determinada, por beltrano. Nada impede, também, que o contrato
designe um administrador e condicione sua investidura a um evento incerto –
por exemplo, a morte do administrador atual.
No caso dos autos, a investidura da ‘administradora
substituta menor’ é expressamente sujeita tanto a uma condição quanto a um
termo: a condição, evento futuro e incerto, é o “falecimento, interdição ou
incapacidade jurídica absoluta e permanente de ambos os Administradores”;
o termo é a data em que alcançar a maioridade civil. Somente se
implementados esta condição e este termo, poderá ocorrer a investidura.
A questão que se põe, diante deste contexto, é a seguinte:
pode haver tal designação, ainda que expressamente previsto que a
investidura só poderia ocorrer após a maioridade da pessoa designada?
A resposta é negativa. Os menores incapazes não podem
ser designados como administradores de sociedades empresárias, ainda que
estejam regularmente representados e ainda que a eficácia deste ato só se
produza após sua maioridade. Lembre-se a velha teoria, introduzida no país
por Pontes de Miranda, que dá conta dos três planos nos quais os atos
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jurídicos se projetam: planos de existência, validade e eficácia. A condição e
o termo são elementos que só podem ser cogitados no plano da eficácia. A
menoridade é atributo pessoal de que se cogita no plano da validade.
Portanto, esta induz à nulidade do negócio; aqueles, à sua ineficácia. Donde a
conclusão: não cabe verificar a possibilidade jurídica de uma condição ou de
um termo se, antes, é constatada a nulidade do ato. Primeiro se cogita da
validade do ato; depois, dos elementos que condicionam sua eficácia.
Há, em relação à questão, um dado crucial a ser
considerado: a designação do administrador é ato bilateral, já que supõe, de
um lado, a manifestação dos sócios e, de outro lado, a aceitação da pessoa
designada. Esta consideração, por si só, induz à nulidade da previsão: não
pode haver a designação de pessoa menor porque, sendo bilateral o ato, seu
consentimento é necessariamente nulo. No caso, ainda que este
consentimento se dê mediante regular representação paterna, a nulidade
permanece; ao consentir na designação, o menor obriga-se a exercer uma
atividade que sua condição não permite; e, ainda que tal obrigação só possa
tornar-se eficaz após sua maioridade, ela é assumida agora – e, portanto,
existe desde logo.
Não se ignora que o próprio Pontes de Miranda, ao tratar
de temas como a ‘venda a non domino’, concebe a possibilidade de que o ato
jurídico possa ser condicionado a evento imprescindível à sua validade – de
modo que, implementando-se a condição, o ato torne-se a um tempo válido e
eficaz. No caso da participação de pessoa incapaz, entretanto, tal
entendimento não se aplica, pois a manifestação de vontade dá-se durante a
menoridade – e, portanto, a “vontade” do menor impõe-lhe um compromisso
que, mesmo sendo exigível somente após a maioridade, ainda assim remete
àquela manifestação primeira. Em termos mais simples: a pessoa incapaz não
pode assumir obrigação cujo cumprimento a lei lhe veda, ainda que só deva
cumpri-la após sua maioridade.
Pode-se argumentar que da designação não resulta
nenhum compromisso, na medida em que a pessoa designada sempre pode
negar-se à investidura como administradora. Ainda que tal premissa seja
verdadeira, ela não elide o caráter bilateral do ato de designação – ato que,
sintomaticamente, requer a participação da pessoa designada. E, ainda que
esta designação represente um vínculo tênue, já que a pessoa designada pode
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sempre rompê-lo, ainda assim representa um vínculo e pressupõe, portanto, o
consentimento da pessoa vinculada.
Em suma: no ato em questão, uma pessoa incapaz,
mediante seu representante, assume um compromisso que a lei, diante de sua
condição, proíbe-lhe; se é certo que tal compromisso só pode tornar-se
exigível após sua maioridade, não menos certo é que ele foi assumido desde
sua designação. A vontade do menor – esta manifestação de sua
personalidade que é expressa por meio de seu representante, mas que
remonta a ele, menor – é, desde logo, elemento integrante do ato de
designação. A manifestação da vontade determina a existência do ato; e o
fato de que esta manifestação remonte a uma pessoa incapaz, projetando um
compromisso que a lei proíbe que assuma, determina sua invalidade; uma
vez inválido, não cabe cogitar da legalidade dos elementos que condicionam
sua eficácia.
Logo, é ilegal a cláusula em exame: a designação de
pessoa incapaz para a administração da sociedade é nula; e ainda que tal
designação só possa se tornar eficaz após a maioridade da pessoa designada,
o ato jurídico existe desde já – e neste ato a pessoa incapaz assume um
compromisso que a lei lhe proíbe.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que a cláusula
questionado é nula, impedindo assim o arquivamento do ato.

Florianópolis, 4 de abril de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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