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Loteamento de imóveis. Faixa de
fronteira. Dúvida quanto ao caráter “rural” do
loteamento, que se resolve em favor da empresa.
Incidência de regra de hermenêutica prevista no
art. 1º da IN/DNRC 32/91, assim como dos
princípios constitucionais da liberdade de
iniciativa e de associação.

Trata-se de pedido de reconsideração de exigência
oposta ao arquivamento do ato constitutivo da empresa NEW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A exigência apontava a
necessidade de prévia aprovação do ato no Conselho de Segurança Nacional,
supondo que o objeto da empresa seria a colonização e o loteamento de
imóveis rurais em faixa de fronteira.
A requerente insurge-se contra tal suposição. Traz,
basicamente, três argumentos: (i) o objeto da sociedade não contempla a
colonização e os loteamentos rurais; (ii) os imóveis aportados na
integralização do capital, os quais serão alvo do loteamento, não podem ser
considerados ‘rurais’; (ii) ainda que se tratasse de loteamento rural, a
aprovação governamental só seria exigida no ato de aprovação do ‘projeto
de loteamento’ no Cartório competente.
Não tem razão a requerente quando alega que a
aprovação governamental, para as hipóteses em que empresas explorem a
colonização e o loteamento de imóveis rurais em faixa de fronteira, só seria
exigível no ato de aprovação do projeto de loteamento. Tal aprovação
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condiciona o arquivamento do ato constitutivo de tais empresas, conforme
expressa disposição do art. 42 do Decreto 85.064/80:
“As Juntas Comerciais dos Estados e dos
Territórios Federais exigirão prova do assentimento prévio de
CSN nos seguintes casos:
(...)
II - execução das atividades de mineração,
de que trata o Capítulo IV e de colonização e loteamentos
rurais, de que trata o Capítulo V:
a) para inscrição dos atos constitutivos,
declarações de firma, estatutos ou contratos sociais das
empresas que desejarem, pela primeira vez, executar as
atividades na Faixa de Fronteira”.
Portanto, o que define a questão em análise é a própria
definição do objeto da empresa. Se deste objeto se depreende a exploração
daquelas atividades, a que aludem os artigos 22 e 23 do citado Decreto
Federal, então a exigência é correta; se, ao contrário, não for possível
depreendê-lo, será procedente este pedido.
Segundo a cláusula terceira do contrato, o objeto da
sociedade requerente é o “loteamento de imóveis próprios e venda de
imóveis próprios”. Observa a analista, com razão, que os “imóveis próprios”
a serem loteados são aqueles descritos na cláusula segunda. Sendo
incontroverso que tais imóveis situam-se em ‘faixa de fronteira’, a questão
que se põe é a seguinte: trata-se de “imóveis rurais”? Ou, para perguntar
mais precisamente: se a empresa dispõe-se a loteá-los, trata-se, o objeto da
empresa, de “loteamento rural”?
A empresa responde negativamente a estas questões. Diz
que os imóveis situam-se em área urbana e residencial; e diz que o
loteamento não pode ser considerado “rural”, pois não destinará áreas à
agricultura, à pecuária ou a instalações agroindustriais.
Os argumentos da empresa são relevantes. É verdade
que não são conclusivos: restam, afinal, dúvidas sobre a condição ‘rural’ dos
imóveis a serem loteados e sobre a destinação ‘rural’ do loteamento.
Entretanto, e aqui está o ponto crucial, esta dúvida se resolve em favor da
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requerente. Incide, aqui, a regra de interpretação prevista no art. 1º da
IN/DNRC 32/91:
“As disposições legais que versarem sobre
aprovação prévia de atos por órgãos do governo devem ser
interpretadas estritamente”.
Se o que se discute aqui é o conceito jurídico de “imóvel
rural” e “loteamento rural”, e se a subsunção dos elementos concretos
presentes no contrato a tais conceitos em análise é duvidosa, então esta
dúvida deve ser resolvida em favor da empresa. Ressalto, neste sentido, que
esta dúvida decorre não apenas da análise daqueles ‘elementos concretos’,
mas também das sérias e profundas discussões sobre o conteúdo daqueles
conceitos jurídicos.
Em suma: para impor a exigência ora impugnada, ter-seia que afirmar que os imóveis descritos no contrato são “rurais”, e que o
loteamento a ser realizado tem “destinação rural”. Não acho que haja razões
suficientes a amparar, sem dar margem a dúvida, tal afirmação – tanto mais
porque o contrato social, que é o elemento no qual a análise deve se pautar,
jamais a reconhece.
Portanto, sendo incerta a incidência da norma restritiva,
resolve-se a questão em favor da requerente – até porque, lembre-se sempre,
toda restrição à constituição de empresas amolda-se ao influxo dos
princípios que prestigiam a liberdade de iniciativa e de associação.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.
Florianópolis, 16 de abril de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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