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Parecer nº 53/10

Ref.: CI nº 07/2010, da Secretaria Geral da JUCESC.

Consultas do E. Conselho de Vogais.
1.
Transferência
de
controle.
“Controle” é uma posição perante a sociedade,
caracterizada pelo poder de disposição sobre a
maioria simples das cotas. Logo, a
transferência de controle é a modificação
subjetiva desta posição. Ou seja: sempre que,
por qualquer operação realizada, aquela
posição passe a ser ocupada por pessoa
distinta da que a ocupava até então, haverá tal
transferência e, por conseguinte, serão
exigíveis as formalidades ligadas a este evento.
2.
Endereço
de
empresários,
administradores, sócios e acionistas. Segundo
parecer 27/10 desta procuradoria, “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”. Esta interpretação
impõe, pelas razões invocadas no citado
parecer, a extensão desta conclusão às demais
figuras consideradas: empresários, sócios e
acionistas.
3. União estável como ‘estado civil’. A
qualificação da pessoa deve contemplar – com
a maior exatidão possível – todas as possíveis
situações. Ao indicar o “estado civil” deverá
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mencionar a condição de “solteira”, “casada”,
“viúva” ou “divorciada” – e, na segunda
hipótese (casada), poderá ainda ressaltar, em
sendo o caso, a existência de separação
judicial ou ‘de fato’. Em todas estas hipóteses,
poderá haver, além dessas qualificações, a
menção à existência de ‘união estável’– salvo
se a pessoa se qualifique como ‘casada’ sem
ressalvar qualquer circunstância que indique
o fim da relação conjugal, hipótese em que
aquela menção seria incompatível com o
estado civil declarado.

A Secretaria Geral da JUCESC encaminha consulta
originária do E. Conselho de Vogais com os seguintes questionamentos:
“1. CND transferência do controle de cotas
(quando se configura a transferência do controle de cotas);
2.

Possibilidade de constar
profissional
na
qualificação
empresários/sócios/administradores/acionistas;

endereço
dos

3. União estável (se pode ser considerado
estado civil)”.
Passo às respostas.
1. Transferência de controle.
Segundo antigo parecer do COJUR/DNRC, quem
“detiver 50% do capital mais uma cota terá, por conseguinte, o controle
absoluto da sociedade” (parecer 128/97). Logo, na definição de “controle”
deveria ser levado em conta este parâmetro: a posse da maioria (50% mais
uma cota) do capital social.
Ainda que esta orientação tivesse em conta o contexto
normativo anterior ao novo Código Civil, especialmente o Decreto 3.708/19,
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ela não cede diante da alteração legislativa mencionada. Note-se que o art.
1098 do Código Civil, ao citar parâmetros objetivos para definição de
“sociedade controladora”, menciona a posse “da maioria dos votos nas
deliberações dos quotistas”. Por outro lado, é decisivo à adoção deste
entendimento o art. 1085 do CC, que permite – em princípio – a exclusão de
qualquer sócio pelo cotista majoritário.
Por tudo isto, esta procuradoria adotou aquele parâmetro
definido o parecer 128/97 do COJUR/DNRC, conforme o parecer 75/04:
“‘Controle’ é, na definição das normas ora
em análise, o poder decorrente da maioria do capital social”.
O E. Conselho de Vogais, em sessão plenária realizada
17.03.2010, acolheu esta orientação, definindo o controle como o poder
sobre a maioria simples das cotas.
“Controle”, portanto, é uma posição perante a sociedade,
caracterizada pelo poder de disposição sobre a maioria simples das cotas.
Logo, a transferência de controle é a modificação subjetiva desta
posição. Ou seja: sempre que, por qualquer operação realizada, aquela
posição passe a ser ocupada por pessoa distinta da que a ocupava até então,
haverá tal transferência e, por conseguinte, serão exigíveis as formalidades
ligadas a este evento.
Nestas hipóteses, em que houver alteração do ocupante
da posição de ‘controle’, terá havido a transferência a que alude a presente
consulta.
2. Endereço profissional.
No parecer 27/10 desta procuradoria foi tratada da
questão sobre a possibilidade de que administradores das companhias
indicassem, em sua qualificação, os endereços profissionais. Tal
possibilidade foi aceita, nos seguintes termos:
“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”.
No parecer 42/10 foi reforçada esta orientação:
“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. Baseiase 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
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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.
Neste sentido, o conceito de residência
assemelha-se – e mesmo abrange – o de domicílio. Distinguemse 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 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”.
Parece-me, salvo melhor juízo, que as razões citadas em
relação aos administradores das companhias são perfeitamente invocáveis em
relação às demais figuras citadas na consulta: empresários, sócios e
acionistas. Também aqui a teleologia da regra impõe tal interpretação;
portanto, também lhes é possível mencionar o endereço profissional.
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3. União estável como “estado civil”.
Segundo o art. 44 do Decreto 1800/96, “as alterações
contratuais deverão, obrigatoriamente, conter a qualificação completa dos
sócios e da sociedade mercantil no preâmbulo do instrumento”.
Já a IN 98/03 do DNRC, no item 1.2.6, dispõe:
“Deverão constar do preâmbulo do contrato
social:
a)

qualificação

dos

sócios

e

seus

representantes:
...
estado civil” .
A mesma exigência é feita, no item 3.2.4, a, desta
normativa, em relação às alterações contratuais.
Portanto, é indispensável a indicação do ‘estado civil’
dos sócios nos atos contratuais arquivados na Junta Comercial. Donde a
questão: ao ser mencionada apenas a circunstância de que a pessoa vive em
‘união estável’, tal exigência é observada?
O ‘estado civil’, na dicção legal e regulamentar, reflete a
existência – ou não – de relação conjugal. Tal relação é decorrente de um ato
jurídico típico – o casamento.
Não há dúvida de que a união estável é instituto
relevante, inclusive de matriz constitucional. Não há dúvida de que os
figurantes desta união têm direitos e deveres a ela ligados, muito similares
àqueles decorrentes do casamento. Não há dúvida, portanto, de que a
existência de união estável é um dado relevante na qualificação da pessoa.
Entretanto, a consulta em análise não questiona a
relevância deste dado, mas a possibilidade de tomá-lo como um “estado
civil” da pessoa. Esta hipótese, ainda que com dúvidas, entendo-a
inadmissível.
O ‘estado civil’, como dito, é conceito que
necessariamente se refere ao casamento. Logo, pode expressar: (i) que nunca
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foi casada a pessoa – solteira; (ii) que é casada; ou (iii) que já foi casada, mas
não é mais – viúva ou divorciada.
A união estável pode existir nestas três hipóteses. Na
primeira e na terceira, por razões óbvias. Mas também na segunda: por
exemplo, quando a pessoa, embora casada, esteja separada de fato de seu
cônjuge.
Zeno Veloso, em texto bastante ilustrativo, pondera:
“Na doutrina brasileira, há a opinião
respeitável, mas isolada, de João Baptista Villela, reconhecendo
o estado civil de companheiro ao que vive em união estável. A
maioria dos civilistas - dentre os quais Guilherme Calmon
Nogueira da Gama - entende que o estado civil é inerente ao
casamento e não abrange a união estável. Não há, portanto,
constituição de um novo estado civil pelo fato de se estar
vivendo em união estável. Maria Berenice Dias expõe que, não
sendo definida a união estável como estado civil, quem assim
vive não é obrigado a identificar-se como tal e não falta com a
verdade ao se declarar solteiro, separado, divorciado ou viúvo.
No entanto, observa a mestra gaúcha, está mascarando a real
situação de seu patrimônio, pois os bens amealhados durante a
união não são de sua propriedade exclusiva, instalando-se um
condomínio e, desse modo, a falta de perfeita identificação da
sua situação pessoal e patrimonial pode induzir outros a erro e
gerar prejuízos ou ao parceiro ou a terceiros, ponderando que
está mais do que na hora de definir a união estável como
modificadora do estado civil, 'única forma de dar segurança às
relações jurídicas e evitar que os conviventes sofram prejuízos'.
Alguns tabeliães, mais informados e
cuidadosos, quando redigem uma escritura de venda de imóvel,
em que o vendedor se diz solteiro, separado judicialmente,
divorciado ou viúvo, pedem que ele declare, sob as penas da lei,
que não vive em união estável, portanto, que não tem
companheira, que seria dona da metade do imóvel, se este
tivesse sido adquirido onerosamente durante a convivência. Nos
termos do artigo 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito
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entre os companheiros, as relações patrimoniais dos mesmos
seguem, no que couber, o regime da comunhão parcial”.
Portanto, o ideal é que a qualificação da pessoa
contemple – com a maior exatidão possível – todas as possíveis situações.
Donde a conclusão: ao indicar o “estado civil”, deverá mencionar a condição
de “solteira”, “casada”, “viúva” ou “divorciada” – e, na segunda hipótese
(casada), poderá ainda ressaltar, em sendo o caso, a existência de separação
judicial ou ‘de fato’. Em todas estas hipóteses, poderá haver, além dessas
qualificações, a menção à existência de ‘união estável’– salvo na hipótese em
que a pessoa se qualifique como ‘casada’ sem ressalvar qualquer
circunstância que indique o fim da relação conjugal.
Em suma: na indicação do ‘estado civil’ não basta a
menção à união estável. Esta pode coexistir com quaisquer das possíveis
alternativas que expressem o ‘estado civil’ da pessoa. É informação
complementar que pode ser acrescida às qualificações típicas: “solteira”,
“casada”, “divorciada” e “viúva”.
Ante o exposto, opina-se em conformidade com as
respostas dadas às questões trazidas na consulta.
Florianópolis, 24 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procuradora da JUCESC
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