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Parecer nº 13/10
Processo nº 10/020180-6.

Recurso
ao
plenário.
Ato
de
“retificação” de alteração contratual anterior.
Conteúdo
efetivamente
revocatório.
Possibilidade do arquivamento. Procedência.
Trata-se de recurso ao plenário em face de decisão que
indeferiu o pedido de arquivamento da 20ª alteração contratual da empresa
DAUX BOABAID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e da 2ª
alteração contratual da empresa JJ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA EPP. Tal decisão, denegando o pedido de reconsideração das
exigências anteriormente opostas, vedou o arquivamento apontando a
pretensa ilegalidade da pretendida “retificação” da 18ª alteração contratual da
primeira empresa citada.
Tal retificação pretendia, como bem reconheceu o
analista, alterar substancialmente o conteúdo daquele ato: prevista
originalmente a retirada de sócios, agora é concertada a cisão da sociedade,
com a versão do patrimônio cindido àquela segunda empresa. Segundo o
analista, a retificação presta-se somente à correção de erros materiais, não à
modificação substancial do ato retificado.
A recorrente alega que todos os signatários do ato
retificado figuram no ato retificador, donde sua legalidade. Alega que a
alteração retificada apresentava erros materiais. E invoca o princípio da
autonomia da vontade.
Entendo que é procedente o recurso. Reproduzo, como
fundamento desta conclusão, as considerações do parecer 334/09:
“Está em discussão neste recurso apenas a
possibilidade de retificar o ato que previra a retirada de alguns
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sócios da empresa requerente (18ª alteração contratual); tal
retificação importa em alteração substancial daquele ato:
agora, prevê-se a cisão da sociedade e a retirada de sócios, cujos
haveres correspondem exatamente ao patrimônio vertido à
outra sociedade de que participam.
Neste contexto, duas questões se põem. A
primeira é a seguinte: é possível que um ato posterior,
voltando-se sobre um já arquivado na Junta Comercial,
modifique-lhe
o
conteúdo
de
modo
a
alterá-lo
substancialmente? E a segunda: ao fazê-lo, este ato posterior
não atingirá efeitos já produzidos do ato anterior, em possível
detrimento de situações consolidadas?
Respondo-as uma a uma.
Quanto à primeira questão, é possível que as
partes de um ato contratual resolvam reverter seu conteúdo,
alterando-o substancialmente. Neste caso, aplica-se o princípio
da liberdade contratual. As partes que manifestaram vontade
juridicamente vinculante podem concordar em retirar esta
manifestação, ou em refazê-la, ou em alterá-la. São livres para
agir desta forma, tanto quanto eram para a realização do ato
que pretendem reverter.
No caso, o ato em questão corresponde à
revogação do ato anteriormente praticado. Pontes de Miranda
já alertava para o sentido etimológico do termo: re vocatio,
tirar a voz, retroceder na manifestação anteriormente feita.
Revogado aquele ato, e restabelecida a situação anterior, então
foi prevista a cisão – que é possível diante da situação
restabelecida. Insista-se: as partes têm liberdade para revogar
o ato, tanto quanto tinham para realizá-lo. Esta liberdade só
tem limite na lei; e não há lei que coíba tal iniciativa. O que
deve ser verificada é a presença, no ato revocatório, das
mesmas partes que figuraram no ato revogado. Observado este
requisito, não há óbice à sua realização.
Como dito no parecer 106/05:
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‘A revogação da doação é possível na
medida em que todas as partes envolvidas no negócio
revogado – doadora e donatários – participam do ato ora
em análise. O étimo da palavra ‘revogação’ remete ao
latino re vocatio, ou seja, retirar a voz. Ato jurídico
revogado é aquele cujas partes, que manifestaram a
vontade de realizá-lo, retrocedem em tal manifestação.
Portanto, desde que todas as partes que participaram do
ato revogado participem também de sua revogação, nisto
não haverá qualquer ilegalidade – até porque o objeto do
ato jurídico, no caso, é disponível’.
Quanto à segunda questão, sua resposta
pressupõe a compreensão da eficácia da revogação sobre o ato
revogado. Embora este seja alvo daquela eficácia, ele não
desaparece do mundo jurídico. O ato revogado – ou melhor, os
efeitos concretos a ele ligados – não são atingidos pela
revogação. As situações criadas a partir daquele ato
permanecem intactas. O ato revogado não é apagado, de modo
a não deixar rastro; a revogação respeita sua projeção
temporal, e só atinge os efeitos que ela expressamente apontar,
desde que tais efeitos restrinjam-se àqueles que figurem no ato
revocatório.
Portanto, não deve haver problemas
concretos ligados à revogação. Se o ato revogado, p. ex., deu
poderes a determinado sócio para realizar atos jurídicos com
terceiros, tais atos permanecem eficazes. A eficácia do ato
revocatório não é erga omnes; como ato contratual que é, seus
efeitos restringem-se às partes que nele figuram.
Possível, assim, a pretendida “retificação”,
ainda que este termo não seja, a rigor, o mais adequado. Não
importa. O papel da Junta Comercial não é o de ser guardiã do
apuro terminológico; é, isto sim, o de verificar a legalidade
formal dos atos trazidos a arquivamento, perscrutando seu
efetivo conteúdo (neste sentido, entre outros, pareceres 106/05 e
51/07).
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Logo, nada impede que o ato em questão
revogue a anterior alteração contratual, refazendo-lhe o
conteúdo. Em tese, isto é perfeitamente possível. Cabe ao
analista, diante disso, verificar se as novas disposições, que se
substituem àquelas revogadas, observam as prescrições legais”.
Embora tenha sido denegado o anterior pedido de
reconsideração, a autoridade julgadora não declinou novas razões a justificar
sua conclusão. Disse apenas: “Em que pese parecer do procurador em sentido
contrário, concessa vênia, mantenho parecer pelo indeferimento”.
Neste contexto, resta-me reafirmar as razões do parecer
já citado. Insisto em que as partes têm liberdade para revogar o ato que
produziram. Concordo com o analista quando afirma não haver, no ato
revogado, ‘erro material’; a recorrente, aliás, insiste nesta tese, que me
parece flagrantemente equivocada. Entretanto, considero que tal questão –
sobre a existência do suposto ‘erro’ – é impertinente. Embora o ato em
análise se proclame uma “retificação”, corresponde deveras à ‘revogação’
daquela anterior (18ª) alteração contratual: as mesmas partes que firmaram
esta, revogam-na através daquele; e, como dito no parecer 334/09, “as partes
têm liberdade para revogar o ato, tanto quanto tinham para realizá-lo”.
Admito que o ato em análise tenha esta falha, por assim dizer,
‘terminológica’. Entretanto, cabe à JUCESC examinar o ato considerando
seu efetivo conteúdo, e não as expressões que o intitulam.
Em suma: trata-se aqui de ato revocatório da 18ª
alteração contratual. Cumpre examinar se esta revogação é possível. Penso
que sim, fiando-me no princípio da liberdade contratual. Por isto, concluo ser
possível o arquivamento pretendido.
Ressalvo, entretanto, a observação que já fizera no
parecer 334/09, e que deve ser considerada em caso de provimento deste
recurso:
“Cuidando-se aqui da 20ª alteração
contratual, que revoga disposições da 18ª alteração, é
necessário definir com clareza os efeitos do ato revocatório
sobre a 19ª alteração. Em tese, a revogação a atinge, na medida
em que a torna incompatível com o novo conteúdo dado ao ato
anterior. Entretanto, cabe verificar a possibilidade disto: como
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se disse, a revogação é ato que só pode atingir aqueles que o
realizam; logo, se esta 19ª alteração contempla interesses de
pessoas alheias a esta revogação, esta não poderá ser feita. Em
todo caso, convém esclarecer as exatas conseqüênciaS do ato
em análise sobre a anterior alteração contratual, permitindo-se
assim o encadeamento lógico dos sucessivos arquivamentos”.
Ante o exposto, opina-se pela procedência recurso.
Florianópolis, 22 de janeiro de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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