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Processo: 10/134124-5.
Incorporação. CND. Finalidade
específica. Alteração normativa. Mudança do
entendimento adotado, há anos, por esta Junta
Comercial.
A partir da IN/RFB nº 971/09, que
revogou a IN/MPS/SRT 03/05, não será mais
exigível, no arquivamento de atos que
previrem a cisão total, a fusão e a
incorporação, CND com “finalidade específica
de baixa”. A mesma CND que instrui os atos
em que previstas a transferência de controle
ou a redução do capital social, com idêntica
finalidade, bastará à instrução daqueles que
previrem aquelas operações – mesmo que
estas importarem na extinção da sociedade.
Por outro lado, se é mais benéfica a
lei atual, não há porque impedir que retroaja
a fim de incidir sobre situação pretérita.
Aplica-se aqui, por analogia, o princípio da
retroatividade da lei mais benéfica, que rege a
incidência de normas penais e tributárias. A
mesma justificativa para a retroatividade
destas normas aplica-se à hipótese presente: as
normas aqui cogitadas implicam restrições a
liberdades do cidadão – à liberdade de
contratar,
de
associar-se,
de
atuar
economicamente; logo, se o legislador entende
que estas restrições devem ser mitigadas, não
há razão para que tal mitigação não alcance
todas as situações possíveis, inclusive as
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anteriores à norma benéfica.
Trata-se de pedido de reconsideração de exigência
oposta ao arquivamento do “instrumento de extinção por incorporação” da
empresa ANTENAS COMUNITÁRIAS BRASILEIRAS LTDA. A
exigência apontava a necessidade de apresentar CND (INSS) com finalidade
específica de baixa. A empresa alega que tal exigência já não tem lastro
normativo, tendo em vista a Instrução Normativa nº 971/09 da RFB, que
revogou a Instrução Normativa nº 03/2005 do MPS/SRT.
Duas questões se põem. A primeira, sobre a alteração
normativa referente à expedição de CNDs. A segunda, sobre direito
intertemporal: a incidência destas alterações sobre fatos anteriores à sua
vigência.
1. Com base na Instrução Normativa nº 03/2005 do
MPS/SRT, distinguiam-se as CNDs, expedidas pelo INSS, que tivessem por
finalidade instruir arquivamentos de atos que importassem na extinção de
empresas. Entre tais atos, aquela normativa incluía expressamente os que
previssem a incorporação, a fusão e a cisão (esta última, nos casos em que
determinasse a extinção da empresa cindida). Eis o teor do art. 532 da citada
Instrução Normativa:
“A CND será expedida para as seguintes
finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no
Registro de Imóveis;
II - registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social,
transferência de controle de cotas de sociedade limitada e à
cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade
empresária ou simples; (Restabelecido pela IN MPS/SRP nº 23,
de 30/04/2007 com nova redação)
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III - registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à: (Nova redação dada pela IN
MPS/SRP nº 20, de 11/01/2007)
a) baixa de firma individual, denominada
empresário pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código
Civil); ou (Incluído pela IN MPS/SRP nº 20, de 11/01/2007)
b) extinção de entidade ou de sociedade
empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total,
fusão ou incorporação; (Nova redação dada pela IN MPS/SRP
nº 23, de 30/04/2007)” (grifou-se).
Entretanto, esta norma foi revogada pela IN/RFB nº
971/09, cujo art. 415 dispõe:
“A CND será expedida para as seguintes
finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no
Registro de Imóveis;
II - registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, à
transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à
cisão parcial ou total, à fusão ou incorporação e à
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou
simples;
III - registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada
empresário pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código
Civil); ou
b) extinção de entidade ou de sociedade
empresária ou simples” (grifou-se).
A alteração normativa, e os efeitos a ela ligados, são
claríssimos. A partir da citada IN/RFB nº 971/09, em vigor desde
17/11/2009, não há mais a distinção a que antes se referiu. Agora, não será
mais exigível, no arquivamento de atos que previrem a cisão total, a fusão e
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a incorporação, CND com finalidade específica de baixa. A mesma CND
que instrui os atos em que previstas a transferência de controle ou a redução
do capital social, com idêntica finalidade, bastará à instrução daqueles que
previrem aquelas operações – mesmo que estas importarem na extinção da
sociedade.
Portanto, tratando-se do arquivamento de ato de
incorporação de empresa, não é necessária, de fato, a apresentação de CND
com finalidade específica “de baixa”.
2. No caso, entretanto, há uma particularidade: a
certidão apresentada foi emitida em 17/10/2009; e menciona, portanto, as
finalidades descritas no regulamento antes vigente – especificamente aquelas
do art. 532, II, da IN/MPS/SRT 03/2005.
A questão é: diante da alteração normativa mencionada,
pode ser aceita a referida certidão?
Note-se que a certidão apresentada, produzida segundo
os parâmetros da norma revogada, não aponta, entre as finalidades para que
se presta, a incorporação de sociedades empresárias. As finalidades descritas
neste documento são aquelas previstas no art. 532, II, da IN/MPS/SRT
03/2005. Tal circunstância vedaria, em princípio, a possibilidade antes
cogitada.
Mas há outros elementos a considerar. As certidões de
que se trata são produzidas segundo dois ‘grupos de finalidades’. Para cada
um destes ‘grupos’, há um procedimento diverso – mais ou menos rigoroso –
para a expedição das certidões. Tratando-se de certidão destinada a instruir o
arquivamento de atos de incorporação, fusão ou cisão total, tais finalidades
impunham, no regime anterior, a observância do procedimento mais
rigoroso; pelo regime atual, ao contrário, submetem-se ao mesmo
procedimento observado, p. ex., nas certidões expedidas para instruir atos de
alteração de controle societário. Em suma: para o arquivamento do ato de
incorporação da sociedade, a certidão expedida deve observar – a partir da
IN/RFB nº 971/09 – o procedimento menos rigoroso, idêntico àquele
seguido nas hipóteses do inciso II do art. 532 da IN/MPS/SRT 03/2005.
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Esta última afirmação, aliás, é relevante. Da leitura da
nova regulamentação não se depreende qualquer alteração nos
procedimentos para a expedição de certidões. Os mesmos ‘dois tipos’ de
procedimentos antes existentes permanecem idênticos. Apenas alteraram-se
os casos em que deve ser observado um ou outro.
Donde a conclusão: o mesmo procedimento observado
na expedição da certidão apresentada pela requerente seria observado hoje,
se ela requeresse certidão para instruir o arquivamento do ato de sua
incorporação. Logo, a norma posterior, ora vigente, é mais benéfica à
requerente. Diante dela, insista-se, a certidão expedida para fins de
incorporação não se submete aos procedimentos – mais rigorosos – que
devem ser observados na expedição de certidões para fins, p. ex., do
arquivamento do ato de extinção da sociedade.
Se é mais benéfica a lei atual, não há porque vedar sua
retroatividade, a fim de incidir sobre situação pretérita. Aplica-se aqui, por
analogia, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que rege a
incidência de normas penais e tributárias. A mesma justificativa para a
retroatividade destas normas aplica-se à hipótese presente: as normas aqui
cogitadas implicam restrições a liberdades do cidadão – à liberdade de
contratar, de associar-se, de atuar economicamente; logo, se o legislador
entende que estas restrições devem ser mitigadas, não há razão para que tal
mitigação não alcance todas as situações possíveis, inclusive as anteriores à
norma benéfica.
Portanto, é possível aceitar a certidão apresentada a fim
de instruir o arquivamento solicitado.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.
Florianópolis, 5 de maio de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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