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Alteração contratual. Retificação da
cláusula do ato constitutivo que declarara estar
integralizado o capital social. Ausência de
desafetação de bens e, portanto, de efetiva
diminuição do patrimônio social. Possibilidade.
Distrato. Arquivamento pretendido a
despeito da integralização do capital subscrito.
Possibilidade, salvo quando houver débitos
sociais ou quando os sócios tiverem contribuído
de forma desigual para integralizá-lo.

Trata-se de consulta sobre aspectos jurídicos envolvendo
o pretendido arquivamento da 1a alteração contratual e, sucessivamente, do
distrato social da empresa WSW CENTRAL ELÉTRICA LTDA. A dúvida
decorre da cláusula que, retificando disposição do ato constitutivo, declara
não ter sido integralizado o capital social – cláusula essa que se torna ainda
mais questionável diante do pretendido arquivamento, imediatamente
sucessivo, do distrato.
São bastante justificáveis as dúvidas do analista, já que a
questão suscitada é, a um só tempo, insólita e complexa. Na verdade, duas
questões se erigem: a primeira, sobre a possibilidade de retificar a disposição
do ato constitutivo que declarara estar integralizado o capital então subscrito,
para agora dispor que nenhuma fração desse capital está integralizada; a
segunda, sobre a possibilidade de distratar a sociedade cujo capital não esteja
integralizado.
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A primeira questão, diante do entendimento consolidado
em diversos pareceres desta procuradoria (pareceres 21/06, 56/06, 127/08,
entre outros), é mais simples. Basicamente, este entendimento pode ser
resumido da seguinte forma: é possível a retificação de cláusulas que tenham
previsto a integralização do capital social, desde que isto não importe na
desafetação de bens que, por força mesmo da integralização, haviam passado
ao patrimônio da sociedade; sendo esta a hipótese, então terá havido não
mera retificação, mas verdadeira redução do capital social, caso em que serão
exigíveis as formalidades do art. 1084 do CC. No caso, é possível a
retificação: esta não implica a desafetação de bens da sociedade, mas
consiste em mero reconhecimento de que o pagamento devido pelos sócios,
no ato de integralização, não se realizou. Se de fato houve tal pagamento, e
se por força desta retificação os valores pagos tenham regressado aos sócios,
então se poderá cogitar de gestão temerária ou fraudulenta da sociedade,
abrindo espaço à responsabilidade ilimitada dos sócios pelas dívidas sociais.
Em todo caso, tal hipótese, que só poderia ser comprovada à luz das
demonstrações contábeis da empresa, não pode ser presumida. Logo, supõese que de fato não houve a integralização do capital inicialmente subscrito; e,
diante disso, admite-se a retificação, que não faz senão retratar esta realidade.
A segunda questão é um pouco mais complexa. Discutese a possibilidade de distratar a sociedade sem que seu capital tenha sido
integralizado. Tal possibilidade deve ser confrontada às disposições do art.
1103, V, do CC, que impõem ao liquidante “exigir dos quotistas, quando
insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se
for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada
um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se,
entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente”.
Tal dispositivo, a princípio, dá a entender que na
liquidação da sociedade impõe-se realizar a integralização do capital social,
caso ainda não ocorrida. Entretanto, o próprio dispositivo ressalva que esta
imposição deve se dar “quando insuficiente o ativo à solução do passivo”.
Donde a questão: não havendo passivo, impõe-se ainda assim a
integralização do capital para admitir o arquivamento do ato que – como no
caso presente – não apenas dissolve, mas liquida e efetivamente extingue a
sociedade?
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Modesto Carvalhosa diz que não. Salvo nas hipóteses em
que houver passivo a ser coberto, ou quando tiver havido integralização
desigual pelos sócios (caso em que a integralização, por parte dos demais,
impõe-se por medida de isonomia), diz o autor que o liquidante não deve
exigir a integralização do capital subscrito. Vale citá-lo:
“Por outro lado, se todos os sócios integralizaram em
condições de igualdade as parcelas subscritas, não
havendo entre eles discrepância no cumprimento
dessa obrigação perante a sociedade, não cabe ao
liquidante exigir o pagamento das parcelas de
subscrição ainda faltantes, na medida em que tais
subscrições visavam a consecução do objeto social,
que não mais prevalece com a dissolução”
(Comentários ao CC, v. 13, Saraiva, p. 455).
A opinião de Carvalhosa se impõe. De fato, se a
sociedade foi dissolvida, não mais exercerá as atividades para que foi
constituída; logo, não mais necessitará do capital a cujo aporte os sócios
comprometeram-se. Por outro lado, se não tem passivo – como ocorre nos
casos em que, tal qual este sob exame, a liquidação e a extinção
propriamente dita são previstas num mesmo ato (distrato social) – não há
razão por que exigir dos sócios tal prestação, cuja finalidade é tão-somente
cobrir eventuais débitos.
Finalmente, deve-se convir que, se eventualmente a
sociedade, a despeito do que declarado no distrato, tiver débitos a saldar,
neste caso os credores poderão acionar diretamente os sócios, que
responderão por tais débitos até o limite do montante que lhes competia
integralizar – sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade pessoal
subsidiária, nos casos em que a jurisprudência tem reconhecido. Ou seja: o
fato de que o capital não tenha sido integralizado, ainda que eventualmente
se cogite da existência de débitos sociais, não prejudicará esses eventuais
credores, que poderão acionar diretamente os sócios.
Por tudo isto, é possível o arquivamento de ambos os
atos sob exame. Tanto a retificação de disposições do ato constitutivo
prevista na 1a alteração contratual, quanto o distrato da sociedade a despeito
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da integralização do capital, eram possíveis diante das circunstâncias do caso
concreto.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que,
considerada a questão que lhe foi submetida, é possível o arquivamento dos
atos em exame.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2009.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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