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Parecer n.º 81/10.

Ref.: CI nº 13/2010 da Secretaria Geral da JUCESC.

Transformação. LC 128/08, art. 10.
Interpretação do art. 5º da IN/DNRC 112/10.
Considerações jurídicas.

A Secretaria Geral da JUCESC faz consulta sobre
aspectos jurídicos ligados à interpretação do art. 5º da IN/DNRC 112/10, que
regulamenta os comandos previstos no art. 10 da LC 128/08, que por sua vez
deu nova redação aos artigos 968 e 1033 do CC.
Aquele dispositivo, sobre cuja interpretação se discute,
diz que “no ato de transformação serão aceitas somente alterações relativas ao
nome e ao capital”. Entre outras, surge a seguinte dúvida: formalizando-se a
‘transformação’ em dois ‘instrumentos’ distintos, aquela restrição refere-se a
ambos ou a apenas um deles? E, se se refere a apenas um deles, a qual
exatamente?

A resposta à presente consulta não pode se restringir às
questões pontuais trazidas. Deve realizar a interpretação mais completa e mais
criteriosa do dispositivo cogitado, para então esclarecer as posturas a serem
observadas diante dele.
Desde logo se percebe que esta resposta pressupõe um
esclarecimento: a que, precisamente, corresponde o “ato de transformação”?
Qual o exato significado desta expressão normativa?
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Tal esclarecimento, entretanto, é problemático – senão
impossível. Não há como depreender o estrito sentido desta expressão, já que
o instrumento normativo a que pertence é obscuro e contraditório. A IN
112/10 trai uma profunda incompreensão do ‘instituto’ que pretende
regulamentar; e erguendo-se sobre bases equívocas, resulta num documento
normativo reprovável sob diversos aspectos.
Antes de qualquer outro apontamento, ressalto um grave
equívoco: a IN 112/10 fala em “transformação do empresário” ou “da
sociedade”, contrariamente à lei que dispõe sobre “transformação do registro
de empresário” ou “do registro da sociedade”. No parecer 172/09 já havia
sido sublinhado este importante ‘detalhe’, decisivo na compreensão do
instituto:
“A alteração legislativa prevista no art. 10 da
LC 128/08, objeto da IN/DNRC 112/10, contempla duas
hipóteses diversas: a transformação do registro de empresário
individual para o de sociedade empresária; e a transformação
do registro de sociedade empresária para o de empresário
individual.
Quanto à primeira, diz o § 3o do art. 968 do
CC:
‘Caso venha a admitir sócios, o empresário
individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas
Mercantis a transformação de seu registro de empresário para
registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o
disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código’.
Quanto à segunda hipótese, diz o parágrafo
único do art. 1033 do mesmo CC:
‘Não se aplica o disposto no inciso IV caso o
sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de
todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira no
Registro Público de Empresas Mercantis a transformação do
registro da sociedade para empresário individual, observado, no
que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código’.
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Trata-se, ambas, de hipóteses sui generis.
Esta figura, a que os dispositivos citados chamam de
“transformação”, é algo absolutamente novo no direito pátrio. E
a resposta solicitada nesta consulta deve considerar as razões
que motivaram tão drástica inovação.
Embora o art. 10 da LC 128/08 use o termo
“transformação”, a figura jurídica ali prevista não se assimila
àquela prevista nos artigos 1113-1115 do CC. A própria
compreensão literal dos dispositivos legais citados denota esta
distinção: ali, fala-se em “transformação do registro de
empresário”, ou “do registro de sociedade empresária”; aqui,
fala-se em “transformação da sociedade”. Esta distinção é
relevante. Na transformação prevista nos artigos 1113-1115 do
CC, altera-se o tipo societário (p. ex., de sociedade limitada para
sociedade anônima), mas a sociedade permanece. Na
transformação do registro do empresário, ou do registro de
sociedade empresária, isto não ocorre: ou a sociedade é criada,
ou é desfeita.
Eis o ponto fundamental: na transformação
prevista nos artigos 1113-1115 do CC, o contrato plurilateral
não é criado nem desfeito, mas apenas alterado; na
transformação prevista no art. 10 da LC 128/08, aquele contrato
é criado (quando o registro de empresário transforma-se no
registro de sociedade) ou é desfeito (quando ocorre o oposto).
Em suma: na primeira hipótese, a transformação é fato que se
projeta sobre uma realidade anterior – o contrato plurilateral –
cujo fluxo ele altera; na segunda, a transformação é o fato a
partir do qual esta realidade se cria, ou se desfaz. São planos
distintos: num, a existência do contrato plurilteral é
pressuposta; noutro, sua existência, ou seu desfazimento, é efeito
da transformação.
Portanto reitero: esta figura prevista no art.
10 da LC 128/08, a que o legislador – dando azo talvez a alguma
confusão – chamou de “transformação”, é algo absolutamente
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novo no direito brasileiro. E trata-se, como também já havia
dito, de uma inovação drástica”.
Desatenta a esta distinção fundamental, a IN/DNRC
112/10 distorce o instituto previsto na LC 128/08, dando ensejo a disposições
obscuras, de conteúdo indeterminável. O art. 5º da IN 112/10 é um exemplo
claro disto.
Como dito, a compreensão do comando aí previsto
pressupõe que seja esclarecido o significado de “ato de transformação”. Ao se
buscar na norma tal esclarecimento, todavia, percebem-se as contradições que
a permeiam. No anexo I consta que a transformação será formalizada em
“dois processos”. Para cada um destes processos, será indicado um “código
do ato” e um “código do evento”; p. ex., na transformação do registro de
sociedade, o código do ato no processo 1 será “002” (alteração contratual) e o
“código do evento será “046” (transformação). Ou seja: o anexo I assimila a
“transformação” ao conceito de “evento”; e reserva o termo “ato” para
designar cada um dos dois instrumentos que a formalizar. Entretanto, no
artigo 5º a IN 112/10 fala em “ato de transformação”, dando a entender que
toda esta “operação” (este termo – “operação” – é utilizado no art. 1º)
corresponde a um “ato”. A confusão é patente.
Pior: sendo admitido que o termo “ato” corresponde a
cada um dos instrumentos que previrem a transformação (requerimento de
empresário e contrato social, na transformação do registro de empresário; e
alteração contratual e pedido de inscrição, na transformação do registro de
sociedade), então surgiria uma dúvida: qual dos dois atos, precisamente,
determina a transformação? O primeiro ou o segundo? Aquele que contém a
deliberação do ente cujo registro é transformado? Ou aquele que projeta a
nova conformação do ente, após a transformação do registro?
Todas estas contradições e todas estas dúvidas
dificilmente podem ser solucionadas a partir, tão-somente, da IN 112/10. Este
diploma distorce os traços básicos do instituto que pretende regulamentar; e,
justamente por isso, várias de suas disposições, remontando a bases errôneas,
resultam em comandos obscuros.
Por não compreender que a transformação é do registro, e
não do tipo jurídico a que corresponde o ente registrado, a IN 112/10 criou
restrições ao “ato de transformação”. Tais restrições visam a ‘depurá-lo’, de
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tal forma que o ato contenha apenas as disposições indispensáveis a
formalizar a transformação. Esta exigência de depuração do ato deixa entrever
uma espécie de ‘receio’ diante do instituto novo: sem compreendê-lo
corretamente, sem perceber seu sentido social e teleológico, o DNRC exige
que os instrumentos que prevejam a transformação tratem apenas disto,
evitando assim o exame da sua compatibilidade com outras disposições que, a
princípio, poderiam constar do instrumento – e sucumbindo ao receio de ser
incapaz, o Sistema Nacional de Registro Empresarial, de verificar tal
compatibilidade. Tal ‘receio’ deve-se à falta de compreensão profunda do
instituto regulamentado, especialmente de um aspecto fundamental: na
“transformação” de que ora se trata, há a extinção do tipo jurídico anterior e o
surgimento de outro, ambos perfazendo um fluxo contínuo de existência a
partir do registro empresarial – que não se extingue, mas se transforma. Este
‘fluxo contínuo’ projeta, para além dos tipos jurídicos extintos e surgidos, um
ente único, juridicamente indivisível – numa palavra, uma ‘empresa’. A
reforma legislativa em apreço deu ao termo ‘empresa’ o significado mais
profundo, que não se restringe ao conceito de sociedade ou ao usual conceito
de ‘empresa individual’, mas que abrange toda a realidade de um negócio que
se projeta em todos estes tipos jurídicos. Cite-se, mais uma vez, o parecer
172/09:
“Todo o discurso tradicional no que se refere
às sociedades empresárias – Pontes de Miranda e Túlio Ascarelli
à frente – baseia-se na figura do contrato plurilateral. A
existência das sociedades decorre deste contrato: o registro é
fato posterior, anexo, que evidentemente repercute sobre sua
existência, mas que absolutamente não a determina. O elemento
que determina e delimita tal existência, que a projeta no tempo
como algo contínuo e único, que lhe atribui enfim a condição de
ente – este elemento é o contrato plurilateral.
Tal entendimento ainda é válido. Mas surge
claramente, com a LC 128/08, uma nova concepção de ‘ente
empresarial’ que não se confunde nem com a sociedade
empresária, nem com o empresário individual – e que
corresponde a algo que abrange ambos. Agora, é possível
verificar uma continuidade entre a empresa exercida
individualmente e aquela exercida por uma sociedade, ou vice5
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versa. Agora, desde o registro do empresário individual, até o
distrato da sociedade decorrente da transformação daquele
registro, pode-se entrever algo contínuo e único, uma unidade
ontológica – numa palavra, um ente. Agora, para dizê-lo numa
palavra, a existência do ente empresarial está definitivamente
ligada a este elemento: a empresa.
Supondo-se este elemento, a empresa
(palavra aqui empregada naquela mais profunda e abstrata que
a teoria comercialista, de Vivante ao Código Civil brasileiro de
2002, forjou), compreende-se a continuidade possível entre o seu
exercício individual e aquele mediante uma sociedade
empresarial. Agora, tudo isto projeta-se na realidade como algo
distinto, único e contínuo. E nesta continuidade, justamente,
está o sentido teleológico da norma prevista no art. 10 da LC
128/08”.
Portanto, a “transformação” de que ora se trata determina
a extinção de um tipo jurídico e o surgimento de outro – ainda que reconheça,
no tipo extinto e no criado, um único ente que remonta a um só registro.
Logo, ela projeta-se em dois ‘atos’: um que extingue a sociedade ou a
empresa individual; outro que cria, respectivamente, a empresa individual ou
a sociedade. No primeiro, pode constar qualquer disposição que for
compatível, ao mesmo tempo, com a extinção da sociedade ou da empresa
individual e com a transformação anunciada; no segundo, qualquer disposição
que for compatível, ao mesmo tempo, com a criação da sociedade ou da
empresa individual e com a transformação pressuposta. Insista-se: a regra do
art. 5º da IN/DNRC 112/10 trai o receio de ser, o Sistema Nacional de
Registro Empresarial, incapaz de verificar esta ‘compatibilidade’; e revela,
assim, desconhecimento dos aspectos mais substanciais da reforma legislativa
que representou, especialmente no contexto do registro empresarial, o art. 10
da LC 128/08.
Trata-se, enfim, de uma regra injustificável: os atos em
que formalizada a transformação podem conter qualquer tipo de disposição,
desde que não seja incompatível com a operação realizada. Tal regra é, antes
de tudo, uma violação ao princípio da liberdade, que permite às partes (sócios
ou empresário) estipular qualquer conteúdo que não seja vedado em lei.
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Diga-se mais: a norma em análise marca um retrocesso
em relação à lei regulamentada (LC 128/08, art. 10), cuja finalidade precípua
era não só a de prever a “transformação”, mas também a de simplicar os
procedimentos correspondentes. Novamente, recorre-se ao parecer 172/10:
“Esta norma tem um sentido instrumental.
Visa a facilitar, a simplificar, a desburocratizar a atividade
empresarial. Reconhece que uma empresa exercida
individualmente pode, com o tempo, passar a ser exercida por
pessoas associadas – ou vice-versa. E determina, sobretudo, que
toda esta realidade seja tratada como algo contínuo, único –
afastando os ônus decorrentes da interrupção deste fluxo.
Portanto, as razões que determinaram esta
norma são bastante prosaicas: um empresário que queira
constituir uma sociedade para exercer sua empresa, até então
exercida individualmente, não mais precisa extinguir seu antigo
registro – e com isso ter que quitar débitos tributários, pagar os
demais credores, demitir os empregados, romper os contratos
em curso, etc. Ele o “transforma”: antes registrado como
empresário individual, agora será registrado como sociedade
empresária, mediante a apresentação do respectivo contrato.
(Sim, o contrato ainda é – evidentemente – necessário à
constituição da sociedade; todavia, agora se entrevê uma
continuidade entre a empresa individual que o precede e a
sociedade que dele decorre – e vê-se projetar, desta
continuidade, um ente distinto e único.)”.
Portanto, o art. 5º da IN 112/10 revela-se não apenas
ilógico e contraditório, diante do contexto normativo em que se insere, mas
desatento às finalidades da lei que pretende regulamentar. Entretanto, é regra
que vincula a atuação das Juntas Comerciais – e como tal, a despeito de suas
deficiências, deve ser observada. Portanto, a conclusão da consulta somente
pode ser a seguinte: as restrições constantes do caput do artigo citado devem
ser interpretadas restritivamente – até porque o “ato de transformação”, em
dadas hipóteses, não só pode como deve prever “alterações”. Sugiro, enfim,
que se observe o princípio antes citado: sempre que as alterações forem
perfeitamente compatíveis com o ato em que esteja prevista a
“transformação”, elas poderão ser aceitas. O comando do art. 5º deve ser
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reservado às hipóteses duvidosas: havendo qualquer dúvida quanto a tal
compatibilidade, o arquivamento deverá ser denegado com base no artigo
citado.
Faço, ainda, considerações sobre a interpretação –
ressaltada na consulta – sugerindo que as restrições citadas aplicam-se
somente ao primeiro ou ao segundo ato que previr a transformação. Não há
razão a sustentá-la. Como dito, ambos os ‘atos’ – em conjunto – projetam a
transformação. Em ambos, portanto, é necessário verificar a compatibilidade
entre suas disposições e a “transformação” prevista.
Insisto neste princípio: as ‘alterações’ serão possíveis se
forem compatíveis com o ato de “transformação”. Esta compatibilidade deve
ser verificada não apenas em relação à transformação em si mesma, mas a
todo o conteúdo do ato que a prever – que tanto pode extinguir o tipo jurídico
do ente cujo registro pretende transformar, quanto pode criar o tipo jurídico
do ente cujo registro foi transformado.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que, nas
hipóteses de “transformação” previstas no art. 10 da LC 128/08, e em atenção
ao art. 5º da IN/DNRC 112/10, deve-se observar o seguinte:
1. as restrições previstas no dispositivo devem ser
interpretadas restritivamente;
2. podem ser arquivados atos que, prevendo a
‘transformação’ a que aludem os citados dispositivos,
preveem também alterações outras – desde que estas
alterações não sejam incompatíveis com a
transformação propriamente dita e com os conteúdos
necessariamente presentes nos atos que a projetarem;
3. havendo dúvida quanto à compatibilidade entre as
cogitadas ‘alterações’ e o ato de transformação,
aquelas não devem ser aceitas – invocando-se, neste
caso, o citado dispositivo da IN/DRNC 112/10.
Florianópolis, 4 de maio de 2010.
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Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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