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Oneração de bens imóveis da
sociedade. Hipótese sob a regência do art. 1015
do CC. Matéria afeta à deliberação dos sócios.
Necessidade, portanto, de prévia reunião e de
regular convocação de todos os sócios para a
mesma. Incidência dos artigos 1015 e 1072 do
CC.

Trata-se de consulta sobre a possibilidade de
arquivamento da ‘ata de reunião da diretoria’ e da ‘ata de reunião dos sócios’
da empresa PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA. Questiona-se,
especificamente, a possibilidade de que o sócio detentor de parcela superior
75% do capital social possa deliberar a oneração de bens do patrimônio
social.
Não podem ser arquivados os atos. Respalda tal
conclusão a interpretação conjugada dos art. 1015 e 1072 do CC.
Segundo o art. 1015, “não constituindo objeto social, a
oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios
decidir”.
Disto decorrem duas conclusões: primeira, a deliberação
em análise compete aos sócios, não aos administradores da empresa;
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segunda, tal deliberação pressupõe a reunião dos sócios e, portanto, a regular
convocação dos mesmos.
A primeira conclusão conduz, desde logo, à nulidade
‘ata de reunião da diretoria’. Cabendo aos sócios deliberar a oneração dos
bens, esta matéria é alheia à administração da sociedade; logo, a diretoria é
incompetente para deliberá-la.
A segunda conclusão, por sua vez, conduz à nulidade da
‘ata de reunião dos sócios’, pelo simples fato de que não foi comprovada a
convocação dos mesmos. Não importa, aqui, se a sócia signatária do ato –
que deliberou solitariamente a oneração dos bens – detenha a maioria
qualificada do capital. Se tal deliberação competia aos sócios, era
indispensável sua convocação para que, em regular reunião, eles a
alcançassem. Ainda que o sócio majoritário pudesse impor, nesta hipótese,
sua vontade, é inegável e insuprimível a necessidade de realização do
conclave e, portanto, das regulares convocações. Rege a hipótese o art. 1072
do CC – que, conforme já ressaltado em inúmeras manifestações desta
procuradoria, é regra cogente, de observância inelutável.
Ante o exposto, opina-se pela impossibilidade de
arquivamento dos atos sob análise.
Florianópolis, 16 de abril de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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