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Parecer nº 63/08

Ref.: Comunicação Interna nº 09/2008, da Secrataria Geral.

Temas
de
registro
empresarial
suscitados
em
reunião
visando
à
uniformização dos procedimentos de análise.
Dúvidas. Esclarecimentos jurídicos.

A Secretaria Geral da JUCESC encaminha consulta
sobre aspectos jurídicos relacionados ao arquivamento de atos empresariais.
Trata-se, na verdade, de temas suscitados na reunião dos servidores visando à
uniformização dos procedimentos de análise dos atos. São os seguintes:
1. “Integralização com imóveis de terceiros – o Dec.
1800/96 deixa claro que se faz necessário o número
de matrícula do imóvel e a titularidade”.
O tema suscitado indaga a possibilidade de integralizar o
capital social com bens imóveis pertencentes a pessoas estranhas ao quadro
social. Tal possibilidade já foi cogitada – e admitida – no parecer 60/05 desta
Procuradoria:
“Alteração
contratual.
Previsão
de
integralização das quotas com bem imóvel pertencente a pessoa
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estranha ao quadro social. Possibilidade, desde que se
compreenda tal cláusula como um compromisso assumido pelo
sócio, e não como o ato de transferência da propriedade sobre
o bem.
O sistema legal erigido no novo CC, diante
dos artigos 1005 e 1055, § 1o, estabelece uma lógica simples:
cabe aos sócios realizarem a integralização do capital social de
forma regular, sob pena de que eles mesmos venham a ser
atingidos, em seu patrimônio, pelas dívidas sociais. Portanto,
aos próprios sócios cabe vigiar a regularidade da
integralização das quotas, porquanto eles, pessoalmente,
arcarão com as conseqüências diretas de eventuais defeitos
neste ato.
No caso, deve-se entender que o sócio
assumiu obrigação de transferir bem imóvel, que não lhe
pertence, ao patrimônio social. Neste contexto, incide o art.
1005 do CC, imputando-se a ele os riscos da evicção. Além
disso, uma vez frustada a transferência, o ato de integralização
não se aperfeiçoa, disto exsurgindo a responsabilidade pessoal
dos sócios pelas dívidas da sociedade.
Portanto, sendo os sócios os maiores
interessados na regularidade da integralização, não cabe às
Juntas Comerciais observarem extremo rigor na análise do
conteúdo destes atos, mas apenas exercer o controle puramente
formal que está entre suas atribuições institucionais.
Tal conclusão se impõe ainda com maior
razão ao se considerar que houve, no caso, a anuência expressa
da titular do imóvel dado em aporte – o que afasta, a princípio,
a hipótese de fraude envolvendo direito de terceira pessoa”.
Nestes casos, entende esta procuradoria que a cautela
mencionada neste último parágrafo deve ser sempre exigida, a fim de evitar
fraudes que prejudiquem terceiros. Logo, é possível a integralização do
capital com bens – móveis ou imóveis – de terceiros, desde que os
respectivos titulares anuam à transferência destes bens ao patrimônio social.
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Note-se, finalmente, que o Decreto 1800/96 não exige a
“titularidade” do bem aportado; o que exige (precisamente o art. 53, VIII, a)
é a referência à “titulação” do bem – ou seja, aos dados que permitam indicar
seu proprietário. Logo, desta disposição legal não se pode concluir que os
bens aportados devam ser de propriedade dos sócios.

2. “Sócio menor – o Código Civil determina que os
menores sejam representados/assistidos por seus pais
e a IN 98/03 item 1.2.27.3 orienta os procedimentos”.
Neste tema, a questão que subjaz é a seguinte: é
necessária a representação de ambos os pais nos atos em que atue menor
incapaz?
Resposta: não. O parecer 21/07 já enfocou esta questão:
Sócio menor. Representação. Impugnação,
por um dos pais, de atos societários de que o menor participou,
representado pelo outro. Alegada infração aos artigos 1690 e
1691 do CC. Improcedência do recurso.
Desde célebre julgamento do Supremo
Tribunal Federal, no RE 82.433, pacificou-se o entendimento
no sentido de que o menor absolutamente incapaz pode
integrar sociedade comercial, desde que devidamente
representado nos atos societários.
A representação é atribuída a qualquer dos
pais, pois cada um exerce o poder familiar de forma plena; e,
em qualquer ato que pressuponha este exercício, o consenso
entre os pais é presumível – até porque o art. 226, §7o da
Constituição Federal dispõe que “o planejamento familiar é
livre decisão do casal”, erigindo esta ‘liberdade’ à condição de
princípio”.
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3. “Autenticação pela Instituição Financeira da
Lista/Boletim – no item 1.1.1 da IN 100/06 o
documento é exigido, porém no item 1.2.16 letra C,
parece haver uma contradição”.
Não há contradição. Havendo subscrição particular, esta
pode ou não ser intermediada por instituição financeira; na primeira hipótese,
é necessária a autenticação dos boletins; na segunda, não.
Tal questão foi enfrentada no parecer 24/08:
“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
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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”.

4. “Documentação – o Dec. 1800/96 determina que o
documento particular, para ser arquivado na JUNTA,
seja original, questiona-se acerca dos documentos
públicos”.
Este tema, segundo foi dito ao procurador, foi suscitado
pelos responsáveis pelo setor de arquivo, que se queixam da má qualidade de
cópias de documentos públicos apresentadas.
Quando se trata de documentos a serem arquivados nos
assentos da Junta Comercial, deve-se considerar uma distinção fundamental:
de um lado, os instrumentos cujo conteúdo conforma a existência jurídica das
empresas – de que são exemplos mais comuns o contrato social, as alterações
e o distrato; de outro, os documentos que de algum modo “instruem” aqueles
instrumentos, atendendo a formalidades legais – entre os quais os
documentos pessoais, ordens judiciais, licenças, etc. Ambas as espécies
podem ser consideradas “documentos”; todavia, no âmbito deste órgão de
arquivo público, o tratamento de uma e outra tem diferenças marcantes.
Quanto àquela primeira espécie, diz o art. 34, I, do
Decreto 1800/96, deve ser apresentado “instrumento original, particular,
certidão ou publicação...”. Donde a conclusão: se o instrumento considerado
for particular, deve ser apresentado na forma original; se for público,
apresenta-se a certidão do respectivo órgão que o tenha arquivado ou a
publicação do mesmo no veículo oficial.
Quanto à segunda espécie, que abarca documentos
meramente “instrutórios”, aplica-se o art. 38 do Decreto 1800/96. Portanto,
5

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

ou eles são apresentados no original, ou em cópias autenticadas; se forem
públicos, poderão ser também apresentados em certidão do oficial
competente. Todas as formas devem ser aceitas. No segundo caso, se a cópia
apresentada tiver um aspecto tal que dificulte sua compreensão, ou mesmo
impossibilite sua ‘digitalização’, ela deverá ser rejeitada; afinal, se este é um
órgão responsável pelo arquivamento de atos jurídicos, não podem ser
aceitos documentos cujo arquivamento é impossível (incidem aqui, também,
as vedações do art. 35 do Decreto 1800/96, que proíbem arquivar
documentos “rasurados”). Finalmente, não é possível o arquivamento de
cópia não autenticada desta espécie de documento, salvo se apresentado –
simultaneamente – o original para conferência pelo próprio servidor da Junta
Comercial.

5. “Prazo de adequação ao novo Código Civil”.
Este tema trata da aplicação do artigo 2031 do Código
Civil, que impunha às pessoas jurídicas constituídas anteriormente ao Código
que se adaptassem, até 11 de janeiro de 2007, às suas disposições.
Trata-se, como dito no parecer 22/04, de uma obrigação
legal sem a correspondente sanção para seu eventual descumprimento. Vale
citar as considerações ali feitas:
“Segundo o art. 2031 do CC, as associações,
fundações e sociedades tinham o prazo de um ano, a contar do
início da vigência do Código (10.01.2003), para adaptarem os
respectivos contratos sociais ou estatutos à nova ordenação
legal.
As dúvidas da comunidade jurídica quanto
a esta determinação legal diziam respeito às possíveis sanções
decorrentes de seu eventual descumprimento; dada a
inexistência de sanções expressas para este caso, cogitava-se
das possíveis implicações que a inobservância da regra poderia
produzir.
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No âmbito do registro empresarial,
entretanto, não havia que se cogitar de sanções para a
inobservância do comando legal. Submetida que está ao
princípio da legalidade – como aliás ocorre com toda a
Administração Pública –, não se podia supor, no contexto da
atividade de registro empresarial, quaisquer conseqüências
jurídicas para a hipótese de inobservância da norma, diante da
simples razão de que tal norma jamais previu conseqüência
alguma para quem não a cumprisse.
Obviamente que juristas contemplaram
conseqüências danosas a quem não atendesse ao referido
comando legal. Neste sentido, apontavam a impossibilidade de
competir em concorrências públicas, assim como dificuldades
na obtenção de crédito bancário.
Tais apontamentos, entretanto, nada têm a
ver com a atividade de registro empresarial. Neste âmbito
específico, a norma do art. 2031 expressa um comando despido
de sanção, contrariando a própria máxima kelseniana segundo
a qual o direito baseia-se na aplicação ‘coercitiva’ da norma.
Não havendo sanção, não se pode exigir o
cumprimento daquele comando legal, cuja obediência
pressupõe somente a livre iniciativa da pessoa jurídica que
intente a adaptação dos respectivos atos constitutivos.
Portanto,
o
condicionamento
do
arquivamento de atos contratuais das sociedades ao
cumprimento da regra do art. 2031 do CC é inaceitável, pela
simples razão de que não há norma jurídica a respaldar tal
postura.”
Note-se que o prazo para a ‘adaptação’ das pessoas
jurídicas às disposições do novo Código foi já prorrogado por duas vezes
(Lei nº 10.838, de 30.01.2004 e Lei 11.127, de 28.06.2005), o que dá a
entender uma certa condescendência do legislador com as empresas que não
observaram a regra – condescendência que só respalda o raciocínio do
parecer 22/04.
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Ante o exposto, esta procuradoria adota, diante dos
temas suscitados, as seguintes orientações:
1. é possível a integralização do capital social com bens
de terceiros, desde que o titular anua expressamente
na transferência (vide parecer 60/05);
2. a representação do menor incapaz pode ser exercida
por qualquer dos pais, não sendo necessária a
participação de ambos (vide parecer 21/07);
3. não há contradição entre as disposições dos itens
1.1.1 e 1.2.16, c – ambos da IN 100/06: a
autenticação, por instituição financeira, dos boletins
de subscrição só é necessária se houver a
intermediação daquela – intermediação que é
necessária nas subscrições públicas e facultativa nas
particulares (vide parecer 24/08);
4. os documentos apresentados a arquivamento na
JUCESC, se forem daqueles descritos no inciso I do
art. 34 do Decreto 1800/96, devem ser apresentados
na forma original, se particulares, ou na forma de
certidão ou publicação oficial, se públicos; se forem
documentos meramente “instrutórios”, podem ser
apresentados no original ou em cópias autenticadas,
na forma do art. 38 do Decreto Regulamentador;
5. embora esgotado o prazo para a adaptação das
sociedades ao novo Código Civil, a lei não prevê
qualquer sanção para quem não o tenha observado –
razão por que a JUCESC não pode condicionar o
arquivamento de atos empresariais a esta exigência
(vide parecer 22/04).
Florianópolis, 14 de abril de 2008

Victor Emendörfer Neto
Procuradora da JUCESC
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