
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
PARECER Nº 28/2017-SEI-DREI/SEMPE
PROCESSO Nº 52700.100046/2017-91
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

ASSUNTO:
Recurso ao Ministro interposto pela sociedade empresária Kara José
Incorporação de Imóveis e Vendas Ltda. contra decisão do Plenário da Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (KP Participações Ltda.).

 

I. Alteração Contratual. Exclusão de sócio.
Pedido de desarquivamento. A competência da
Junta Comercial se circunscreve ao exame das
formalidades essenciais e legais dos
documentos.

II. Parecer pelo não provimento do Recurso ao
Ministro.

  

                   Senhor Consultor Jurídico,

 

1.            Trata-se de Recurso ao Ministro interposto pela sociedade empresária Kara José
Incorporação de Imóveis e Vendas Ltda. contra decisão do Plenário da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro - JUCERJA que manteve os arquivamentos da Ata de Reunião de Sócios de 16 de junho
de 2016, bem como da 5ª e 6ª Alterações do Contrato Social da KP Participações Ltda.

 

2.           O processo administra vo em comento originou com Recurso ao Plenário em face da decisão
singular que deferiu os arquivamentos da Ata de Reunião de Sócios de 16 de junho de 2016, da 5ª
Alteração do Contrato Social e da 6ª Alteração do Contrato Social da KP Par cipações Ltda., sob o
argumento de que os atos societários em questão estariam em desacordo com a lei e com os
estatutos sociais no que se refere a representa vidade (fls. 3 a 9 do Anexo REPLEN 00-2016/429396-5
Parte 1).

 

3.           As outras sócias da KP Par cipações Ltda. - Yogo par cipações e Empreendimentos
Imobiliários S.A. e KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. - após serem no ficadas a se
manifestar, apresentaram contrarrazões às fls. 93 a 101 do Anexo REPLEN 00-2016/429396-5 Parte 3.

 

4.          Subme dos os autos à Procuradoria da JUCERJA, esta manifestou-se através das
Contrarrazões nº 01/2017-JUCERJA-PRJ-WLR (fls. 113 a 122 do Anexo REPLEN 00-2016/429396-5 Parte
3) no seguinte sentido:

4. Inicialmente, cabe esclarecer que a Junta Comercial não pode adentrar em
questões da esfera privada dos sócios ou da sociedade, no entendimento de
Rubens Requião, as Juntas Comerciais realizam o exame formal dos atos
societários e documentos submetidos ao registro:
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(...)

7. No caso, não se observa irregularidade na representação da sócia KPFR uma
vez que foi apresentada procuração outorgando poderes especiais e expressos
ao signatário do ato às fls. 17 e 18 do processo anexo: 00-2016/391811-2, bem
como que os diretores que a assinaram têm plenos poderes para tanto,
conforme se verifica do disposto no parágrafo primeiro, inciso iii, c/c o
parágrafo segundo do art. 16 do Estatuto Social da KPFR, cópia às fls.
122/136), (...):

(...)

8. Em relação à alegação de que a exclusão da sócia KARA JOSÉ deveria ter
sido deliberada pela sócia KPFR antes da votação na deliberação da KP, cabe
dizer que se trata de matéria que foge à análise da Junta Comercial, como visto
anteriormente, não cabe ao órgão de registro a análise do mérito das decisões
das sociedades. Estando a sócia devidamente representada, não há que se
adentrar em questões atinentes às razões que a levaram a tomar tal decisão.

9. No que se refere à redução do capital social constante da 5ª Alteração
Contratual da KP, verifica-se que, além de constar dos atos as razões da
redução, esta decorre dos efeitos da exclusão por força de lei, conforme
previsto no art. 1.086 do Código Civil: "Efetuado o registro da alteração
contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032".

10. Quanto à alegação de ausência de indicação dos mo vos que levaram à
exclusão da KARA JOSÉ do quadro de sócios da KP, vale dizer que se trata de
mais uma matéria que escapa ao escopo da análise realizada pela Junta
Comercial. (...)

(...)

12. Como já mencionado, a convocação para a assembleia se deu de forma
regular (art. 1.152 do Código Civil), tendo os editais sido publicados por três
vezes em jornal de grande circulação e três vezes no Diário Oficial do estado
(dias 08, 09 e 10 de junho, como comprovam as folhas dos jornais juntadas às
fls. 08/13 do proc. anexo: 00-2016/391811-2).

(...)

17. Dessa forma, conclui-se que o arquivamento dos atos ora impugnados se
deu de forma regular, não havendo ilegalidade formal e aparente que justifique
o desarquivamento.

 

5.                Seguindo o mesmo entendimento, o Vogal Relator votou nos seguintes termos:

Do exposto, VOTO no sen do de que seja NEGADO provimento ao Recurso,
mantendo-se o arquivamento da Ata de Reunião de Sócio, da 5ª Alteração
de Contrato Social,  ambas de 16 de junho de 2016, e a 6ª Alteração de 17 de
junho de 2016, Contrato Social da KP PARTICIPAÇÕES LTDA (...).

 

6.           Subme do o processo a julgamento, o Eg. Plenário da Junta Comercial do Estado de Rio de
Janeiro, em sessão realizada no dia 22 de março de 2017, deliberou, por unanimidade, pelo
não provimento do recurso nos termos do voto do Vogal Relator.
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7.              Irresignada com a r. decisão do Plenário da JUCERJA, a sociedade empresária Kara José
Incorporação de Imóveis e Vendas Ltda. interpôs o Recurso ao Ministro ora analisado (fls. 3 a 10 do
Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 1).

 

8.         Nas razões recursais endereçadas a esta instância administra va, expõe, em síntese, que os
arquivamentos em questão teriam os seguintes vícios:

II.1 Vícios de Representatividade

Os processos em questão estão em desacordo com a lei e com os estatutos
sociais no que se refere à representatividade, pelas seguintes razões:

a) Ausência de poderes do Diretor de Negócios para representar a sócia
majoritária KPFR e a própria KP em assuntos societários. Nessa linha, as
procurações outorgadas ao advogado Felipe Hanszmann são absolutamente
nulas de pelo direito, (...).

(...)

b) Ausência de deliberação da sócia majoritária da KP: KPFR
Empreendimentos Imobiliários S/A sobre a exclusão da Kara José.

(...)

II.2 Redução do Capital Social sem preenchimento dos requisitos legais.

Na 5ª ACS foi reduzido o capital social em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) sem que fossem seguidos os procedimentos legais obrigatórios. O
ar go 1.082 do Código Civil, autoriza duas hipóteses em que o capital social
pode ser reduzido, a deliberação de item 2 da 5ª ACS, sequer mencionou qual
era a hipótese. E, ainda pior, sequer houve uma ata de reunião de sócios
deliberando sobre a redução de capital e a consequente publicação de tal ata
por 90 (noventa) dias, conforme estabalece os ar gos 1.082 e 1.083 do Código
Civil.

Assim, a KP jamais poderia ter realizado a redução de capital, uma vez que
nenhum dos requisitos legais aplicáveis à hipótese foram preenchidos.

II.3 Ausência de jus fica va para exclusão de sócio e impossibilidade de
apresentar defesa.

A convocação veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório
das acusações imputadas à Kara José, mo vo pelo qual houve uma inequívoca
violação ao seu direito de defesa. Ou seja, a Kara José, em momento algum,
soube quais razões levaram a sócia YOGO a proceder com a exclusão,
havendo, portanto, claro desrespeito ao artigo 1.085 do Código Civil.

(...)

Analisadas as razões de fato e de direito que ensejaram a interposição do
presente Recurso, pede-se que seja o presente recurso conhecido, dando-lhe
provimento para que os atos em questão sejam desarquivados e indeferidos,
sendo a Kara José, portanto, man da no quadro de sócios da KP, bem como
sejam desarquivadas e declarados nulos todo e qualquer registro de atos e
documentos posterior à indevida exclusão da KP, sem a sua correlata anuência
e participação.
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9.       Devidamente no ficadas, as sociedades Yogo Par cipações e Empreendimentos Imobiliários
S.A. e KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. às fls. 38 a 48 do Recurso REMIN 00-2017/120089-6
Parte 4, contrarrazoaram no sen do de que não houve nenhuma irregularidade nos arquivamentos e
explicaram que:

(...)

24. As razões que mo varam a exclusão, diferentemente do que consta do
Recurso interposto pela Kara José, foram os graves atos pra cados pelo sócio
e administrador, que se esquivou de suas obrigações, colocando em risco a
con nuidade dos negócios sociais, conforme pode ser comprovado em carta
enviada à Kara José em 08 de junho de 2016 (Anexo III), acostada à fl. 26 do
processo 00-20169/391816-3, na qual são apresentados os mo vos que
embasam tal pedido de exclusão, o qual seria deliberado na reunião do dia 16
de junho de 2016.

(...)

28. A sócia Kara José foi no ficada para apresentar sua defesa na data da
própria convocação da reunião de Sócios, isto é, em 08 de junho de 2016. É de
se notar que, em termos prá cos, sequer seria possível oferecer prazo mais
longo para a apresentação de defesa pela Kara José, dado que antes da
convocação ainda não havia certeza sobre a realização do conclave.

29. Assim, tendo sido respeitado o prazo de antecedência de 8 (oito) dias
definido em lei para convocação de Reunião de Sócio, é evidente que a Kara
José teve tempo suficiente para elaborar e preparar sua defesa, atendendo-se
a regra do ar go 1.052 do Código Civil, como demostrado pelo próprio
detalhamento das 18 páginas da defesa que foi apresentada durante a
Reunião de Sócios do dia 16 de junho de 2016, sob a denominação de
"No ficação Extrajudicial - KP Par cipações LTDA". Além disso, foram trocados
e-mails sobre os pontos que jus ficaram a deliberação pela exclusão como
sócia.

 

10.                 A seu turno, os autos do processo foram reme dos à consideração deste Departamento
de Registro Empresarial e Integração – DREI.

 

11.               No que tange à tempes vidade, verificamos que a decisão do Plenário foi publicada em
24 de março de 2017 (fl. 130 e 131 do Anexo REPLEN 00-2016/429396-5 Parte 3) e a recorrente
interpôs o recurso em 7 de abril de 2017 (fl. 1 do Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 1), estando
portanto tempestivo.

 

12.            A questão posta neste processo diz respeito ao pedido de desarquivamento da Ata de
Reunião de Sócios de 16 de junho de 2016, bem como da 5ª e 6ª Alterações do Contrato Social da KP
Par cipações Ltda., que deliberaram pela exclusão da sociedade Kara José Incorporação de Imóveis e
Vendas Ltda. do quadro societário da KP Participações Ltda.

 

13.             Importante destacar que ao órgão executor do Registro Empresarial compete arquivar os
instrumentos produzidos pelas sociedades empresárias que se apresentarem formalmente em ordem,
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não cabendo interferir na relação jurídica interna da sociedade, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934,
de 18 de novembro de 1994, in verbis:

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será
objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

 

14.          Releva repisar que às Juntas Comerciais competem arquivar os documentos das sociedades,
examinando somente os aspectos formais dos atos e documentos, cumprindo-lhes velar pelo fiel
cumprimento da lei, ex vi do inciso I do art. 35 da Lei nº 8.934, de 1994:

Art. 35. Não podem ser arquivados:

I – os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou
regulamentares ou que con verem matéria contrária à lei, à ordem pública ou
aos bons costumes, bem como os que colidirem com o respec vo estatuto ou
contrato não modificado anteriormente.

 

15.         Nesse passo, é importante dizer que bem definido está que a competência deferida às Juntas
Comerciais é estritamente formal, ou seja, de verificar as formalidades extrínsecas dos atos sujeitos a
registro e arquivamento, e não mais do que isso.

 

16.              Realizadas as considerações preliminares, anote-se que o cerne da controvérsia no
presente recurso é a suposta presença de vícios nos atos levados a arquivamento, dentre eles a
ausência dos requisitos constantes do art. 1.085, § único, do Código Civil. Vejamos o que dispõe esse
artigo:

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos
sócios, representa va de mais da metade do capital social, entender que
um ou mais sócios estão pondo em risco a con nuidade da empresa, em
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade,
mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão
por justa causa.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião
ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado
em tempo hábil para permi r seu comparecimento e o exercício do direito
de defesa. (Grifamos)

 

17.              Em comentários sobre os requisitos a serem cumpridos para exclusão de sócios de que

trata o referido disposi vo do Código Civil, é clara a lição de Alfredo de Assis Gonçalves Neto[1].
Senão vejamos:

404. Previsão contratual

Isso quer dizer, primeiramente, que não pode ocorrer a exclusão de sócio sem
que o contrato social contenha cláusula permissiva expressa.

(...)

Faltando previsão contratual de justa causa, não é possível aos sócios
deliberar a exclusão em virtude de qualquer conduta do sócio, mesmo que se
caracterize por atos de inegável gravidade. Isso não afasta, porém, a
possibilidade de a sociedade, mediante prévia deliberação de seus sócios em
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reunião ou assembléia, ir buscá-la judicialmente, ao fundamento de
descumprimento de obrigação social, perfeitamente caracterizada e
demonstrada. Não haverá, nesses casos, exclusão automá ca, decorrente da
deliberação tomada, como autorizada pelo art. 1.085; a exclusão será judicial,
fundada em prévia deliberação. De todo modo, uma antecipação de tutela
poderá ser alcançada se preenchidos os seus pressupostos, para permitir que a
sociedade prossiga suas a vidades sem a par cipação do sócio excluindo até
ser definitivamente julgado o litígio.

(...)

405. Justa causa

Em segundo lugar, é necessário determinar o que deve ser reputado como
justa causa a servir de fundamento para a exclusão.

(...)

A simples alegação de perda da affec o societa s, por outro lado, não me
parece e nem é, de modo algum, razão suficiente para autorizar a exclusão –
vale dizer, não se enquadra no conceito de justa causa para a exclusão,
porquanto advém, exclusivamente, de razões de foro ín mo. Há de exis r uma
causa obje va, porque o direito de exclusão, como bem observou Avelãs
Nunes, não é absoluto.

(...)

406. Deliberação por maioria absoluta

Com todo acerto é estabelecida a necessidade de a deliberação da sociedade
para exclusão de sócio, além dos dois requisitos anteriores, ser tomada por
maioria absoluta do capital social, isto é, por sócios que representem mais da
metade do capital social.

407. Procedimento

(...)

A exclusão de sócio na sociedade limitada, portanto, pode operar-se por
deliberação dos sócios em reunião ou, se for o caso, em assembleia, desde
que o contrato contenha tal autorização e que a decisão indique a justa causa
para a exclusão, sem prejuízo de revisão judicial ulterior.

Uma vez tomada a deliberação, a ata da reunião deve ser instrumentalizada
em alteração contratual e assim levada a registro na Junta Comercial onde a
sociedade tem a sua sede.

 

18.                  A respeito desse ar go, Ricardo Fiúza[2], no que concerne à conduta do sócio e o
exercício da ampla defesa, fez as seguintes considerações:

Em razão de dissidência ou conflito entre os sócios na sociedade limitada,
quando o comportamento de um ou algum dos sócios possa colocar em risco a
própria existência ou con nuidade da empresa, os sócios que sejam tulares
da maioria do capital social poderão decidir pela exclusão do sócio que venha
a pra car falta grave, se es ver prevista a hipótese de justa causa no contrato
social. Essa exclusão independe de autorização judicial, em face da ressalva
expressa ao disposto no art. 1.030 do Código Civil. Contudo, a administração
da sociedade ou qualquer dos sócios cujo interesse comum esteja ameaçado
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pela conduta an -social do sócio que atende e pra que atos contrários às
normas do contrato social deverá convocar reunião ou assembléia de
quo stas, especialmente realizada para esse fim, ou seja, visando a exclusão
do sócio infrator. O sócio infrator será no ficado não apenas para comparecer
à reunião ou assembléia que deverá deliberar a sua exclusão compulsória, mas
também para exercer o seu direito constitucional à ampla defesa.

 

19.                  Esse mesmo entendimento quanto à possibilidade de exclusão de sócio por justa causa
pelos sócios detentores da maioria do capital social, encontra-se exposto no Manual de Registro de
Sociedade Limitada, aprovado pela Instrução Norma va DREI nº 38, de 2 de março de 2017, no item
2.2.6 – Exclusão de Sócio, transcrito abaixo:

2.2.6 - EXCLUSÃO DE SÓCIO

2.2.6.1 - Justa causa

Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil, quando a maioria dos
sócios, representa va de mais da metade do capital social, entender que um
ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de
atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante
alteração do contrato social, desde que neste haja previsão de exclusão por
justa causa.

A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou
assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em
tempo hábil para permi r seu comparecimento e o exercício do direito de
defesa. A convocação deverá atender ao disposto no item 2.2.1 deste Capítulo,
bem como ao que dispuser o contrato.

Arquivados, em processos dis ntos e simultaneamente, a cer dão/cópia da
ata da reunião ou assembleia e a alteração contratual mencionada, proceder-
se-á à redução do capital, se os demais sócios não suprirem o valor da quota
(art. 1.086 e § 1º do art. 1.031 do CC).

 

20.                   Corroborando com este posicionamento, o autor Fábio Ulhoa Coelho[3] afirma:

Na sociedade limitada, a exclusão de sócio minoritário pode-se operar por
simples alteração contratual levada a registro por Junta Comercial, devendo o
sócio excluído socorrer-se do Poder Judiciário para provar eventual
inocorrência de causa de exclusão. A exclusão do sócio minoritário por simples
alteração contratual somente é cabível se o contrato de sociedade a permi r e
houver deliberação em assembleia de sócios, para a qual tenha sido
convocado o excluído (CC art. 1.085). Caso o contrato social não permita a
expulsão do sócio minoritário, esta deverá necessariamente ser feita por via
judicial.

 

21.                Depreende-se dos disposi vos supra que aos sócios representantes de mais da metade
do capital social é dado o direito de excluir o sócio minoritário, desde que haja previsão contratual de
exclusão por justa causa, o sócio esteja pondo em risco a con nuidade da empresa em virtude de atos
de inegável gravidade e a sociedade tome a deliberação de excluí-lo por maioria absoluta do capital
social, em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim.
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22.               No que tange à convocação, o Manual de Registro de Sociedade Limitada, aprovado pela
Instrução Normativa DREI nº 38, de 2017, dispõe que:

2.2.1 CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO OU ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

O anúncio de convocação da assembleia de sócios será publicado por três
vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da
realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira
convocação, e de cinco dias, para as posteriores.

Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e
ordem do dia.

 

23.               Inicialmente, verificamos que no Contrato Social da KP Par cipações Ltda. (fls. 75 a 82 do
Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 1) existe cláusula possibilitando a exclusão de sócio por via
administrativa. É texto do contrato social consolidado antes das alterações questionadas:

V - ADMINISTRAÇÃO

(...)

PARÁGRAFO QUINTO: É determinada a possibilidade de exclusão do sócio
minoritário pela deliberação da maioria, desde que cumpridas as demais
condições de lei, artigo 1.085 do Código Civil em vigor nesta data.

 

24.             Passando a analisar os atos societários objeto do presente recurso, verifica-se, fls. 32 a 38
do Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 1, que a recorrente foi devidamente convocada, pois,
foram feitos os anúncios no Diário Oficial do Estado e em outro de grande circulação. Ademais, consta
do ato convocatório, de forma clara e induvidosa, a finalidade, o dia, hora e endereço completo do
local da realização da reunião. Registra-se, ainda, que a ex-sócia foi devidamente cien ficada da
realização da reunião através de carta constando os mo vos que deram ensejo a sua exclusão (fls. 5 a
9 do Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 4).

 

25.               Observa-se, portanto, que foi oportunizado à sócia excluída, em tempo hábil, o direito à
ampla defesa e ao contraditório, visto que os requisitos da convocação, consubstanciados no § único
do art. 1.085 do Código Civil, foram plenamente atendidos pela recorrida, inclusive os mo vos
determinantes de sua exclusão.

 

26.                 Ademais, consoante Ata da Reunião de Sócios realizada em 16 de junho de 2016, a
recorrente estava presente na reunião que deliberou por sua exclusão (fls. 31 e 32 do Recurso REMIN
00-2017/120089-6 Parte 1)

 

27.          Dessa forma, ressaltamos que não devem prosperar os argumentos da recorrente de que a
convocação foi realizada sem as jus fica vas de sua exclusão, uma vez que conforme consta dos
autos, a recorrente foi devidamente no ficada dos atos processuais bem como par cipou da reunião.
Assim, não vislumbramos o prejuízo da recorrente para que tais pedidos sejam acolhidos.

 

28.            No que tange a alegação de vícios na representa vidade da sócia KPFR Empreendimentos
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Imobiliários S.A., ressaltamos que a foi juntada aos autos  procuração outorgando especiais aos
diretores para atuarem em nome da sociedade (fls. 7 e 8 do Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte
2). Ressalta-se que a procuração está em acordo com as disposições do contrato social da KPFR (fls.
22 a 33do Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 2).

 

29.                Por fim, no que que diz respeito à redução do capital, verificamos que este ocorreu em
razão da exclusão da recorrente, ou seja, conforme a previsão do art. 1.086 c/c § 1º do art. 1.031 do
Código Civil. Vejamos:

Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o
disposto nos arts. 1.031 e 1.032.

Art. 1.031. (...)

§ 1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os
demais sócios suprirem o valor da quota. (Grifamos)

 

30.                  Assim, tendo em vista que a Junta Comercial verificou que à época do arquivamento dos
atos foram preenchidos todos os requisitos legais, salientamos que concordamos com o
posicionamento da Procuradoria que “arquivamento dos atos ora impugnados se deu de forma regular,
não havendo ilegalidade formal e aparente que justifique o desarquivamento.”.

 

31.               Dessa forma, frisamos que a competência da Junta comercial é analisar os aspectos
formais dos atos que lhe são trazidos a arquivamento, ou seja, no presente caso, dentre outras
formalidades, se o quórum estabelecido para as deliberações foi respeitado.

 

32.                  Sob o aspecto da competência das Juntas Comerciais na análise dos pedidos de registro
ou arquivamento, temos a salientar que é mansa e pacífica a tese de que a referida competência se
circunscreve ao exame das formalidades essenciais e legais dos documentos, cumprindo-lhes velar
pela aplicação da lei, sem cogitar de questões controvertidas ou de vícios não manifestos.

 

33.            Reafirmamos que as questões materiais concernentes às deliberações de assembleia geral
ou outros eventos, escapam ao exame tanto deste Departamento como das Juntas Comerciais, órgãos
meramente administrativos, sem função judicante. Tais matérias são de apreciação exclusiva do Poder
Judiciário, e nesse sen do é o entendimento exposto no Acórdão do Tribunal de Jus ça de São Paulo,
cuja ementa segue transcrita (RJ – 299/341):

Ao registro do comércio, como órgão administra vo que é, sem função
jurisdicional contenciosa, jamais se reconheceu competência para declarar a
nulidade dos atos de cons tuição ou de alteração das sociedades anônimas,
pelos vícios que poderiam invalidar a substância das declarações sociais. Essa
competência é reservada ao Poder Judiciário, mediante ação própria.

A validade do instrumento que cumpre à Junta Comercial examinar, nada tem
que ver com a validade ou invalidade das decisões tomadas pela Assembleia
Geral.

 

34.                Nesse contexto, portanto, evidencia carecer competência à Junta Comercial de apreciar o
mérito de deliberações societárias, de teor intrínseco, pois lhe é vedado indagar das causas que
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envolvem interesses próprios de sócios ou acionistas.

 

35.           Portanto, estando formalmente correta as alterações ora subme das a exame, tendo em
vista que os requisitos previstos em lei foram obedecidos, não há como lhe negar arquivamento.

 

36.            Destarte, se os atos praticados eventualmente importarem em conflito de interesse entre as
partes envolvidas, a estas caberá recorrer à via judiciária, pois, diante da ausência de violação
obje va à lei, a análise de possível fraude indireta ou abuso de direito dos sócios controladores
consis ria, em essência, na função de dirimir conflitos entre par culares, que é atribuição exclusiva
do Poder Judiciário.

 

37.               Portanto, diante de todo o exposto opinamos pelo conhecimento e não provimento do
presente recurso, para que seja man da a decisão do Plenário da Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro, mantendo-se o arquivamento da Ata de Reunião de Sócios de 16 de junho de 2016, bem
como da 5ª e 6ª Alterações do Contrato Social da KP Participações Ltda.

 

38.             De ordem. Encaminhamos os autos à essa Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços para análise e manifestação, com posterior devolução a este
Departamento.

 

39.               Anexos:

a) Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 1 (105 folhas);

b) Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 2 (104 folhas);

c) Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 3 (106 folhas);

d) Recurso REMIN 00-2017/120089-6 Parte 4 (62 folhas);

e) REPLEN 00-2016/429396-5 Parte 1 (100 folhas);

f) REPLEN 00-2016/429396-5 Parte 2 (109 folhas);

g) REPLEN 00-2016/429396-5 Parte 3 (131 folhas);

h) GLPI - exigência (1 folha);

i) Despacho JUCERJA (3 folhas).

                   

(assinado eletronicamente)
Amanda Mesquita Souto

Coordenadora
DREI/SEMPE/MDIC
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