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Parecer nº 42/10

Processo nº 10/073524-0.

Recurso ao Plenário. Sociedade
anônima. Membros dos conselhos e da diretoria.
Indicação de endereço (item 6.26.1 da IN/DNRC
100/06). Possibilidade de que seja o endereço
profissional. Interpretação teleológica da regra,
conjugada à disposição do art. 72 do CC.

Trata-se de recurso ao plenário que pretende a reforma
da decisão que denegou o arquivamento de ata de assembléia geral
extraordinária da COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO SALVADOR –
CESS. Tal denegação deve-se à suposta ausência de menção ao endereço
residencial dos diretores eleitos no ato.
Alega a recorrente que, uma vez mencionado o endereço
profissional dos diretores, isto bastava à observância da regra invocada pela
analista. Faz considerações sobre a interpretação da norma que fundamenta
tal exigência, sustentando a regularidade do ato cujo arquivamento requereu.
Procede o recurso.
Na análise do anterior pedido de reconsideração (parecer
27/10) foi dito:
“O item 6.26.1 impõe a indicação da
‘residência com endereço completo’ dos membros de conselho
ou diretores. Esta indicação, entretanto, pode-se referir ao
endereço profissional dos mesmos.
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Diz o art. 72 do CC:
‘É também domicílio da pessoa natural,
quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde é
exercida’.
Não há dúvida de que a regra que impõe a
indicação do endereço de conselheiros e diretores só tem
sentido, precisamente, no âmbito das “relações concernentes à
profissão”. Afinal, tal indicação deve-se à necessidade de
vincular os administradores da companhia a algum lugar, no
qual possam ser presumivelmente encontrados (especialmente
para fins de comunicações formais); e esta necessidade decorre
precisamente da função que exercem na companhia. Logo, a
possibilidade de que conselheiros e diretores indiquem seus
endereços profissionais, ao serem nomeados para a função, é
decorrência da interpretação teleológica das regras regentes da
hipótese.
Finalmente, são relevantes as razões pelas
quais os diretores ora nomeados recusam-se a mencionar seu
endereço residencial. A publicidade inerente ao registro
empresarial levaria ao conhecimento de qualquer pessoa tais
dados, sujeitando-os – ao menos em tese – a eventuais riscos
quanto à segurança pessoal”.
A analista, não obstante, denegou o pedido, apegando-se
à suposta necessidade de menção ao “endereço residencial” dos
administradores da companhia.
Tal posição, data vênia, é equívoca. Baseia-se num
concepção naturalística de ‘residência’, em detrimento de outra mais
funcional. Supõe que a residência é o lar, a sede familiar, o lugar onde o
sujeito e sua família dormem, comem, vivem – enfim, a sede de sua
existência em sua dimensão íntima, pessoal, privada. Entretanto, a noção
jurídica de residência não é tão estreita. Muito pelo contrário: é uma noção
funcional, forjada tão-somente a partir de sua conotação teleológica.
Residência é o lugar onde o sujeito presumivelmente pode ser encontrado. É
a referência espacial da pessoa. É a forma como a ordem jurídica a vincula a
determinado ponto no espaço.
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Neste sentido, o conceito de residência assemelha-se – e
mesmo abrange – o de domicílio. Distinguem-se tão-somente pelo “ânimo
definitivo” que inere a este último. Entretanto, são ambos conceitos
funcionais. Insista-se: a ordem jurídica supõe – com inteira razão – ser
necessário vincular a pessoa a determinado lugar; e portanto cria os conceitos
de residência e domicílio – embebidos, portanto, nesta carga teleológica. Não
interessa ao direito saber onde é a sede da vida íntima do sujeito, até porque a
vida íntima é esfera em que o direito não pode se intrometer; interessa-lhe
fixar um lugar onde ele presumivelmente é encontrado, para que aí se
possam realizar atos que necessariamente o vinculem.
Portanto, a interpretação – dita ‘naturalística’ – que a
analista dá à regra antes mencionada é inaceitável. Tanto mais porque, como
dito no parecer, tal disposição “deve-se à necessidade de vincular os
administradores da companhia a algum lugar, no qual possam ser
presumivelmente encontrados (especialmente para fins de comunicações
formais); e esta necessidade decorre precisamente da função que exercem na
companhia”. Se pensarmos que tal exigência necessariamente expõe
elementos da vida íntima e privada dos interessados, elementos que
absolutamente não são necessários ao pleno exercício de suas funções dentro
da companhia, aquela interpretação ressalta ainda mais reprovável.
Por tudo isto, mantendo a orientação do parecer 27/10,
reitero a conclusão ali alcançada.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do recurso.
Florianópolis, 4 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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