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Parecer nº 14/10

Processo nº 09/155177-3.

Companhia beneficiária de incentivos
fiscais. Cancelamento do registro junto à
Comissão de Valores Imobiliários. Fato que não
atinge a existência formal da empresa, plasmada
no arquivamento dos respectivos atos nesta
Junta Comercial. Possibilidade do arquivamento
pretendido.

Trata-se de consulta sobre aspectos legais concernentes
ao pretendido arquivamento de ata de assembléia geral da empresa HOTEL
FISCHER S/A. A dúvida decorre da existência do ofício
10/2008/SCS/DNRC/GAB, encaminhado pelo DNRC e arquivado junto ao
prontuário da empresa, que transmite comunicação da Comissão de Valores
Mobiliários noticiando a “exclusão cadastral” da empresa, na forma do IN
427-06 dessa Instituição.
A empresa juntou documentos que atestam o
deferimento de pedido de parcelamento de débitos federais, pretendendo
assim superar o pretenso óbice decorrente daquela averbação.
Passo à análise.
1. Os documentos juntados não demonstram, com a
segurança necessária, que a “exclusão cadastral” da empresa foi revista – ou
que, em qualquer caso, os efeitos desta medida tenham sido suprimidos.
Nenhuma relação se pode depreender entre a medida tomada pela CVM e a
existência dos débitos tributários de cujo parcelamento a empresa faz prova.
1

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

Portanto, os documentos juntados não podem atingir a averbação do citado
ofício 010/2008/SCS/DNRC/GAB.
2. Entretanto, o fato de que tal ofício permaneça
averbado junto ao prontuário da empresa não impede o arquivamento da ata.
A medida noticiada neste ofício – que, na dicção da IN 427/06 da CVM,
corresponde ao “cancelamento de ofício do registro de sociedades
beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais, ou companhias
incentivadas” – não atinge o registro empresarial da companhia, nem
tampouco impede o arquivamento, neste órgão, de seus atos. Desconheço
qualquer norma jurídica que, diante daquela medida, imponha estes efeitos. E
tampouco vislumbro sentido lógico numa norma que previsse tal disposição.
O registro de companhias beneficiárias de incentivos
fiscais na CVM foi imposto pelo Decreto-Lei 2298/86, por sua vez
regulamentado pela Instrução 265/97, que dispõe:
“Art. 1º - As sociedades beneficiárias de
recursos oriundos de incentivos fiscais previstos no Decreto-Lei
nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, são disciplinadas e
fiscalizadas de acordo com o Decreto-Lei nº 2.298/86, e com o
disposto nesta Instrução”.
E ainda:
“Art. 2º - As sociedades referidas no
"caput" e § 1º do art. 1º serão obrigatoriamente registradas na
Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com as normas
previstas nesta Instrução”.
Não se cogita de efeitos outros relacionados ao
cancelamento desse registro, a não ser aqueles concernentes à própria
condição da empresa de beneficiária de incentivos fiscais. Note-se que a
companhia em questão é fechada, o que demonstra que o registro na CVM
decorre precisamente da sua condição.
Portanto, o cancelamento do registro na CVM não atinge
a existência formal da companhia, plasmada nos arquivamentos de seus atos
nesta JUCESC.
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Ante o exposto, entende esta procuradoria que, embora
deva ser mantida a averbação do ofício 010/2008/SCS/DNRC/GAB junto ao
prontuário da empresa, isto não representa óbice ao arquivamento do ato em
análise.
Florianópolis, 22 de janeiro de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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