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Pedido de reconsideração. Pretendido
arquivamento de ato constitutivo de sociedade
anônima e de concomitante alteração contratual
de sociedade limitada, cujas cotas foram dadas à
integralização do capital subscrito daquela
primeira. Acolhimento parcial.

Cuida-se de dois pedidos de reconsideração de
exigências opostas ao arquivamento da 35a alteração contratual da empresa
COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA e da ata de assembléia
geral de constituição da empresa CONNY PARTICIPAÇÕES LTDA. A
conexão entre ambos os feitos está em que as ações desta última sociedade
foram integralizadas, pelas respectivos subscritores, com cotas
representativas do capital daquela primeira.
As requerentes, nos pedidos citados, se insurgem contra
as exigências impostas, alegando sua ilegalidade.
Pedido de reconsideração da empresa COMERCIAL
DE FERRAGENS MILIUM LTDA.
Neste recurso, as seguintes exigências são questionadas:
(i) anexar CND do INSS diante da transferência de controle; (ii) qualificar o
representante legal da sócia ingressante; (iii) corrigir divergência na
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indicação do endereço de filiais, considerando-se aqueles constantes do
cadastro; (iv) citar o NIRE das filiais; (v) corrigir divergência na indicação
do objeto social, considerando-se o apontado no cadastro; (vi) suprimir
cláusula que dá à própria sociedade a preferência na aquisição de cotas; (vii)
esclarecer obscuridade quanto à continuidade de dois antigos
administradores na função.
Destas exigências, apenas àquela referente à indicação
do NIRE das filiais deve ser mantida, já que calcada em expressa disposição
regulamentar (IN 98, item 4.2.1). Note-se, ainda em relação a esta exigência,
que a indicação do NIRE das filiais foi questão intensamente debatida no
Plenário desta JUCESC, que reconheceu, diante de manifestação do Gerente
de Arquivo desta Junta, as enormes dificuldades operacionais advindas da
inobservância desta regra, tanto quanto a conseqüente necessidade de zelar
por sua rigorosa aplicação (confira-se, a respeito, parecer 141/09 desta
procuradoria)
Quanto às demais exigências, como dito, procede o
pedido.
A exigência (i) foi observada. Logo, prejudicada a
análise dos argumentos da requerente.
A exigência (ii) é dispensável, já que o representante da
empresa-sócia ingressante, Paulo César Ávila de Souza, está devidamente
qualificado no ato, ainda que na condição de sócio. Logo, desnecessário
repetir tal qualificação, estando claro que a citada pessoa figura no ato na
dupla condição de sócio e de representante legal da empresa-sócia.
As exigências (iii) e (v) devem ceder diante do contéudo
das alterações contratuais anteriores – conteúdo não refletido no “cadastro”
da empresa, que aliás deve ser atualizado.
A exigência (vi), embora aponte – corretamente – a
impossibilidade de aquisição de cotas pela própria empresa, ressalta uma
irregularidade inócua, que portanto deve ser desprezada (quanto à
possibilidade de relevar ‘irregularidades inócuas’, ver parecer 97/08 desta
procuradoria). De fato, se a empresa não pode adquirir as cotas
representativas de seu própria capital, o direito de preferência que lhe foi
reservado não implica qualquer efeito jurídico.
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Finalmente, a suposta obscuridade apontada na
exigência (vii) na verdade não existe. Está claro que a empresa é
administrada pela sócio Paulo César e pelos demais administradores já
nomeados; isto porque, não havendo ato expresso de destituição ou renúncia,
não há que se ter dúvida quanto à continuidade dos administradores antes
nomeados no exercício da função.
Por tudo isso, é parcialmente procedente este pedido de
reconsideração, mantendo-se apenas a exigência referente à indicação do
NIRE das filiais.
Pedido de reconsideração da empresa CONNY
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Foram feitas as seguintes exigências: (i) reconhecer
firma dos Srs. Paulo Alexandre, Yves e Sra. Margareth; (ii) realizar laudo de
avaliação dos bens (cotas) dados à integralização do capital; (iii) juntar
deliberação assemblear sobre a aprovação do citado laudo; (iv) juntar 3 vias
do laudo; (v) anexar consulta de viabilidade; (vi) anexar DBE/CNPJ.
As duas últimas exigências não são impugnadas, já que
a parte alegadamente as observou.
A exigência (i), de fato, é descabida. A possibilidade de
condicionar o arquivamento do ato ao reconhecimento das assinaturas nele
lançadas está restrita às hipóteses de suspeita de falsificação. A analista,
entretanto, não fez qualquer consideração sobre tal hipótese. Logo, não há
por que fazer aquela exigência.
Finalmente, quanto à legalidade das exigências (ii), (iii)
e (iv), deve-se enfrentar a seguinte questão: são necessárias, no caso, as
formalidades previstas no art. 8o da Lei das Sociedades Anônimas?
A resposta é positiva.
A realização do laudo é imposição constante do referido
dispositivo legal – que não excepciona qualquer hipótese. Havendo
integralização com bens, impõe-se a avaliação pericial.
A requerente combate esta conclusão com um
argumento engenhoso: cabe à assembléia geral de subscritores aprovar a
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avaliação dos bens aportados; logo, se todos os subscritores do capital da
empresa firmam o presente ato e portanto anuem quanto ao valor atribuído
àqueles bens, a avaliação pericial seria dispensável.
Sem razão. A avaliação é formalidade que não interessa
apenas aos subscritores, mas a todos – especialmente àqueles que venham,
na condição de credores, de consumidores ou mesmo de futuros acionistas, a
se relacionar com a empresa. Além disso, a responsabilidade pela atribuição
do valor aos bens aportados não é apenas do sócio que os aporta, mas
também dos avaliadores, que respondem na forma do parágrafo 6o do art. 8o
da LSA. Logo, ainda que todos os subscritores concordem quanto ao valor
atribuído aos bens com que integralizado o capital subscrito, a realização do
laudo de avaliação é indispensável.
Leia-se, neste sentido, a claríssima lição de Fran
Martins:
“A avaliação será necessária ainda mesmo
que os bens pertençam em condomínio a todos os
subscritores (art. 115, § 2o). Essa orientação
substitui, para melhor, o disposto no art. 6o da lei
revogada, que dispensava a avaliação dos bens
quando os mesmos pertencessem em comum ou em
condomínio a todos os subscritores. Na realidade, a
entrada do bem para a companhia não interessa
apenas aos subscritores mas aos terceiros que irão
operar com a empresa, porque o bem passará a fazer
parte do patrimônio da sociedade que, pelo menos
quando de sua constituição, deve coincidir com o seu
capital. Constituiria, assim, lesão para terceiros se o
valor dos bens oferecidos não correspondesse ao seu
valor real” (Comentários à LSA, v. 1, 2a ed., p. 71).
Portanto, é correta a exigência de realização do laudo,
tanto quanto a que impõe a realização de assembléia destinada a aprová-lo e
a que determina sua juntada.
Em suma, também este pedido de reconsideração
merece parcial provimento, apenas para afastar a exigência (i) antes citada.
4

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Ante o exposto, opina-se pela procedência parcial dos
pedidos de reconsideração, nos termos da fundamentação deste parecer.

Florianópolis, 5 de março de 2009.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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