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Parecer n.º 77/09

Processo nº 09/037484-3

Alteração contratual. Previsão de retirada
de sócio. Caso em que o CNPJ do sócio retirante
não é informado. Irrelevância. Procedência do
pedido de reconsideração da exigência.
Se a razão da exigência decorre da
necessidade de que seja informado o CNPJ das
pessoas jurídicas que integrarem o quadro social
de sociedades empresárias, então não há sentido
em impô-la justamente quando a pessoa jurídica,
de que se exige a indicação do CNPJ, retira-se da
sociedade.

Trata-se de pedido de reconsideração contra exigência
oposta ao arquivamento da 15a alteração contratual da empresa HOTEL
MORRO DO SOL LTDA – ME. Tais exigências impunham a indicação do
CNPJ de uma das empresas signatárias, assim como o desenquadramento da
sociedade, tendo em vista a impossibilidade de figurar como microempresa.
A empresa atendeu a esta última exigência, arquivando o
ato de desenquadramento (processo nº 09/037483-5). Por outro lado, pediu
reconsideração da primeira exigência, alegando que a sócia cujo CNPJ não foi
informado (GUEDO’S TRADE LIMITED) é justamente a que, por força do
ato que se quer arquivar, retira-se da sociedade – donde a desnecessidade da
exigência.
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Procede o pedido.
Tem razão a analista ao mencionar que a indicação do
CNPJ é indispensável à qualificação dos sócios. Neste sentido, o item 1.2.6 da
IN 98/03. Entretanto, é profundamente razoável o argumento da empresa,
lembrando que a sócia cujo CNPJ foi exigido é justamente a que se retira,
neste ato, da sociedade – razão por que perde finalidade a exigência. De fato,
se a razão da exigência decorre da necessidade de que seja informado o CNPJ
das pessoas jurídica que integrarem o quadro social de sociedades
empresárias, então não há sentido em impô-la justamente quando a pessoa
jurídica, de que se exige a indicação do CNPJ, retira-se da sociedade.
Lembre-se ademais que o entendimento desta
procuradoria, manifestado em inúmeros pareceres, prestigia a permanente
possibilidade de sanar – se naturalmente isto for possível – eventuais
irregularidades que permeiem os atos societários arquivados no órgão de
registro empresarial; ou seja: se há alguma irregularidade, sua mera existência
não pode ser óbice ao arquivamento de ato que vise a saná-la, ainda que o fato
de que tenha ela existido determinasse a nulidade dos atos anteriores (neste
sentido, com análise mais aprofundada, os pareceres 07/07 e 65/07 desta
procuradoria). Portanto, se no caso a retirada da sócia GUEDO’S suprime a
irregularidade anterior, na medida em que a empresa ora requerente não mais
terá algum sócio cujo CNPJ não tenha sido indicado, então o arquivamento do
ato é possível.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2009.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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