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Ata de reunião de sociedade limitada.
Publicação
da
convocação
dos
sócios.
Interpretação do art. 1152 do CC.
“Não havendo expressa exigência legal
de que haja três publicações no órgão oficial e
mais três publicações no jornal de grande
circulação, mas apenas de que haja três
publicações, a serem realizadas naquele e neste
veículos, há que ser reconhecida a regularidade
da publicação dos anúncios que, no caso, foram
publicados por três vezes em jornal de grande
circulação e uma vez em órgão oficial” (parecer
162/07).
Trata-se de recurso ao plenário impugnando decisão que
indeferiu pedido de reconsideração anteriormente veiculado, que por sua vez
combatia exigências opostas ao arquivamento da ata de reunião de sócios da
empresa LIFE HOPE ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA e da
conseqüente 4a alteração contratual da sociedade. Tais exigências apontavam
irregularidades na convocação dos sócios para a reunião realizada.
Alega a recorrente, em resumo, que publicou, por quatro
vezes, anúncios de convocação dos sócios – três vezes no Diário Oficial do
Estado e uma vez em jornal de grande circulação. Salienta, diante disso, que
foram observadas as prescrições do art. 1152 do CC e do item 2.2.1.2 da IN
98/03.
Recordem-se os fatos: a recorrente fez publicar anúncios
para a convocação dos sócios no diário oficial do estado nas seguintes datas:
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05.12.2009, 08.12.2009 e 09.12.2009; também fez publicar o referido anúncio
no jornal “Notícias do Dia”, veiculado em 05.12.2009.
Estas são as circunstâncias que interessam ao julgamento
do recurso. Resta saber se, diante delas, as regras incidentes foram observadas.
Rege a hipótese o art. 1152 do CC, com a seguinte
redação:
“Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do
registro verificar a regularidade das publicações determinadas
em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações
ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou
do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da
sociedade, e em jornal de grande circulação.
2o As publicações das sociedades
estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do
Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.
§

§ 3o O anúncio de convocação da assembléia
de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo
mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da
assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira
convocação, e de cinco dias, para as posteriores”.
Depreende-se deste dispositivo três regras básicas acerca
das publicações de que são incumbidas as sociedades empresárias,
especialmente quando dirigidas às convocações dos sócios para
assembléias/reuniões:
1. tais publicações serão feitas em três oportunidades
distintas;
2. a primeira publicação deverá ocorrer pelo menos oito
dias antes da assembléia/reunião;
3. as publicações serão feitas no órgão oficial e em jornal
de grande circulação.
Diante do contexto fático já exposto, não há dúvida de
que a recorrente observou as duas primeiras regras: publicou as convocações
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em três oportunidades distintas, sendo que a primeira foi realizada com a
antecedência exigida. As dúvidas concernem à última regra. São duas:
1. o jornal “Notícia do Dia” pode ser considerado como
veículo de “grande circulação”?
2. eram necessárias três publicações no órgão oficial e
mais três publicações em jornal de grande circulação,
num total de seis; ou se exigiam apenas três
publicações, desde que realizadas num e noutro tipo de
veículo?
A primeira dúvida resolve-se à luz do princípio da
motivação dos atos administrativos. Se é questionada condição de “jornal de
grande circulação” àquele veículo, cabe à autoridade expor os motivos disto.
A empresa deve comprovar as publicações, não a condição referida. Nenhuma
regra impõe tal ônus. Logo, não se pode supor que determinado ‘jornal’ não
ostente tal ‘condição’, a menos que a autoridade o faça em decisão
devidamente fundamentada.
A segunda dúvida já foi alvo do parecer 162/07 desta
procuradoria, que entendeu serem necessárias apenas três publicações (e não
seis), desde que veiculadas em órgão oficial e em jornal de grande circulação.
Este parecer, embora se referisse ao textos dos artigos 124, 133 e 289 da Lei
6404/76, tem inegável aplicação ao caso presente, já que praticamente
idênticos, quanto ao tema, os comandos extraídos destes dispositivos e do art.
1152 do CC. Passo a citá-lo:
“A questão, de fato, é capciosa. Decorre da
interpretação dos artigos 124, 133 e 289 da LSA. E tal
interpretação, por mais que a aprofundemos, não consegue
afastar completamente as dúvidas – a menos que recorramos a
princípios maiores.
O art. 133 impõe a publicação do dito
‘anúncio’, que informa os sócios de que os documentos
mencionados nos incisos I a III estão à sua disposição.
Segundo o próprio caput deste dispositivo, a
publicação deste anúncio observa a forma prevista no art. 124,
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que prevê, a seu turno, que o anúncio seja “publicado por três
vezes, no mínimo”.
Finalmente, o art. 289 diz que “as
publicações ordenadas pela presente lei serão feitas no órgão
oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o
lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro
jornal de grande circulação editado na localidade em que está
situada a sede da companhia”.
A dúvida é a seguinte: considerando que
deva haver três publicações do anúncio a que se refere o art.
133, e considerando que tais publicações devam ser feitas no
“órgão oficial” e em “jornal de grande circulação”, quantos
publicações, afinal, são necessárias? Três em cada um dos
veículos citados, num total de seis? Ou apenas três, desde que
realizadas em ambos os veículos?
Não há resposta clara nos dispositivos
mencionados. A redação do art. 124 dá entender que a resposta
correta é esta última – ou seja, que bastam três publicações,
distribuídas nos dois veículos citados. Entretanto, o art. 289 diz
que as publicações serão feitas num e noutro veículos, dando a
entender que cada uma das três publicações exigidas no art. 124
devem ser feitas nos dois veículos. Na realidade, todavia, a
redação deste art. 289 não afasta aquela primeira interpretação:
o fato de que se exija a publicação nos dois veículos não
significa, necessariamente, que deva haver três publicações em
cada um.
Enfim, a resposta a esta dúvida não decorre,
com clareza suficiente, da redação destes dispositivos. Cumpre
buscá-la, pois, em princípios maiores, que norteiam a atividade
de registro.
O princípio que invocamos, aqui, é o
princípio da legalidade: só é exigível aquilo que a lei impuser
como condição ao arquivamento do ato; se a lei abriga duas
interpretações possíveis, não se pode suprir a ambigüidade legal
para eleger aquela interpretação mais gravosa ao cidadão. Se há
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duas interpretações possíveis, então o cidadão tem direito a
invocar aquela que lhe for mais benéfica.
É óbvio que, à luz deste princípio, não
haverão duas interpretações possíveis; este princípio, que é
jurídico e lógico, resolve a ambigüidade, que é lingüística. Sem
dúvida, as normas jurídicas comportam, sempre, diversas
interpretações possíveis; mas sua aplicação sempre impõe a
eleição de uma delas, de acordo com os princípios.
Portanto, tem razão a requerente. Não
havendo expressa exigência legal de que haja três publicações
no órgão oficial e mais três publicações no jornal de grande
circulação, mas apenas de que haja três publicações naquele e
neste veículos, há que ser reconhecida a regularidade da
publicação dos anúncios que, no caso, foram publicados por três
vezes em jornal de grande circulação e uma vez em órgão
oficial”.
Portanto, seguindo entendimento adotado anteriormente,
esta procuradoria entende que não eram necessárias três publicações em
“jornal de grande circulação”, além das três publicações – efetivamente
realizadas – no órgão oficial. Tendo havido publicações num e noutro tipo de
veículo, assim como três ou mais publicações ‘ao todo’, as prescrições do art.
1152 do CC foram observadas.
Por tudo isto, entendo que foram regulares a convocações
dos sócios para a reunião realizada. Logo, não havia razão para indeferir dos
arquivamentos solicitados.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do recurso.
Florianópolis, 6 de maio de 2009

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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