ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
ESPECIFICAÇÃO
No DE VIAS
Requerimento (Capa do Processo) com assinatura (art. 1.153) do administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento) (1)

Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida, se por instrumento particular.
1
Alteração contratual, quando revestir a forma particular
ou certidão de inteiro teor da alteração contratual, quando revestir a forma pública (2)
3
Original ou cópia autenticada (3) de procuração, com poderes específicos e se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento, a alteração contratual ou a declaração de que trata o caso a seguir (ingresso de administrador) for assinada por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
1
Cópia autenticada (3) da identidade (4) dos administradores e do signatário do requerimento
1
Aprovação prévia de órgão governamental competente, quando for o caso (5).

Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1 e 2.

Comprovantes de pagamento:(6)

a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial (7).

b) DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621) (7).

Quando houver nomeação de administrador:


Cópia autenticada (3) da identidade (4) do administrador.


Declaração, sob as penas da lei, datada e assinada pelo administrador ou por procurador,  se constituída por instrumento particular com firma reconhecida e com poderes específicos, de que não está impedido por lei especial ou condenado por nenhum crime cuja pena vede a administração de sociedade ou estar sob os efeitos da condenação (se não constar da alteração em cláusula própria).

Quando houver redução de capital ou transferência de quotas representativas da maioria do capital (se não for microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a Lei no 9.841/99):

a) Certificado de Regularidade do FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;

b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;

c) Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições para com a Fazenda Nacional emitida pela Receita Federal;

d) Certidão Negativa de Inscrição de Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Quando houver redução de capital, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, com restituição de parte do valor das cotas aos sócios ou dispensando-os de prestações ainda devidas:


folhas do Diário Oficial da União, do Distrito Federal ou do Estado, conforme o local da sede, e de jornal de grande circulação contendo a publicação da alteração contratual ou da ata de reunião ou da ata de assembléia e o cumprimento do prazo de noventa dias, contado da publicação. Em caso de oposição de credor quirografário, deve ser anexada, à publicação, cópia autenticada do comprovante do pagamento da dívida reclamada ou do seu depósito judicial.

Quando houver saída de sócio, no caso de sociedade com prazo determinado:


Autorização judicial.

Documentação específica para os seguintes casos:

a) se a sociedade tiver participação societária de empresa estrangeira:


prova de existência legal da empresa e da legitimidade de sua representação (representante legal ou procurador);


procuração específica, outorgada a seu representante no Brasil, com poderes para receber citação judicial em ações propostas contra a sócia, com a assinatura autenticada ou visada pelo consulado brasileiro no país respectivo;


tradução dos atos acima mencionados efetuada por tradutor público matriculado em qualquer Junta Comercial;

b) se a sociedade tiver participação societária de pessoa física (brasileira ou estrangeira) residente e domiciliada no exterior:


cópia autenticada de seu documento de identidade;


procuração específica, estabelecendo representante no Brasil, com poderes para receber citação judicial em ações contra o sócio, com a assinatura autenticada ou visada pelo consulado brasileiro no país respectivo;


tradução dos documentos oriundos do exterior, caso passados em idioma estrangeiro, efetuada por tradutor público matriculado em qualquer Junta Comercial;

c) se a sociedade tiver participação societária de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública:


exemplar da folha do Diário Oficial da União, do Estado, do DF ou do Município que contiver o ato de autorização legislativa; ou


citação, no contrato social, da natureza, número e data do ato de autorização legislativa bem como do nome, data e folha do jornal oficial em que foi publicada.

OBSERVAÇÕES:

(1) Requerimento assinado por administrador, sócio ou procurador com poderes específicos mediante procuração, com firma reconhecida.

(2) Mínimo de 3 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá  ser  recolhido  por  meio  do mesmo documento de arrecadação, somado ao preço do ato.

(3) Caso a cópia não seja autenticada, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.

(4) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97).

(5) Empresa de serviços aéreos, de telecomunicações, corretoras de câmbio, de títulos e valores mobiliários, distribuidora de valores etc. (Vide Instrução Normativa DNRC nº 32, de 19/04/91)

(6) No DF, o recolhimento referente aos itens "a" e "b" deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

(7) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF.]
2 -             ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS

2.1 -           DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS.

As deliberações dos sócios serão :

a) formalizadas em alteração contratual, quando tomada por todos os sócios e por esses assinadas, dispensada,, nesse caso, a reunião ou assembléia de sócios (art. 1.072, § 3º CC/2002);

b) formalizadas em Ata de Reunião de Sócios, quando as deliberações não forem tomadas por todos os sócios e o número dos sócios da sociedade não exceder a 10 (art. 1.072 CC/2002);

c) formalizadas em Ata de Assembléia de Sócios, quando as deliberações não forem tomadas por todos os sócios e o número deles for superior a dez.

A Ata de Reunião ou Assembléia de Sócios, mesmo que contenha a aprovação e a transcrição do texto da alteração contratual, não dispensa o arquivamento deste instrumento em separado.

2.2 -           ATA DE REUNIÃO OU ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS

A ata deve conter:

a) título do documento;

b) nome e NIRE da Empresa;

c) preâmbulo: hora, dia, mês, ano e local da realização;

d) composição da mesa – presidente e secretário (art.1.075 do CC/2002);

e) “quorum” de instalação de 2/3 em primeira convocação e qualquer número em segunda (art. 1.074 do CC/2002);

f)  convocação: o anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores. A publicação do aviso convocatório deverá ser feita no órgão oficial da União, do Distrito Federal ou do Estado, conforme localização da sede e em jornal de grande circulação. INDICAR os nomes dos jornais, as três datas e os números das páginas/folhas contendo essa publicação (art.1.152,  parágrafos 1º e 3º do CC/2002).

g) ordem do dia;

h) deliberações;

i) fecho.

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.

A Ata será lavrada no livro de Atas da Assembléia e será assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.

O sócio pode ser representado na Assembléia por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a Ata (Art. 1074 § 1° do CC 2002).

Cópia da Ata, autenticada pelos administradores ou pela mesa, será, nos 20 dias subseqüentes à reunião, apresentada à Junta Comercial para arquivamento.

2.3 -           FORMA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração contratual poderá ser efetivada por instrumento público ou particular, independentemente da forma de que se houver revestido o respectivo ato de constituição.

2.4 -           ELEMENTOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração contratual deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) título; (Alteração contratual), indicando o nº de seqüência da alteração.

b) preâmbulo;

c) corpo da alteração:

nova redação das cláusulas alteradas, expressando as modificações introduzidas;

redação das cláusulas incluídas;

indicação das cláusulas suprimidas

em atenção à Lei n° 8.884, de 11.7.94, caso as informações solicitadas já não estejam no instrumento contratual:

declaração precisa e detalhada de seu objeto ;

o capital de cada sócio, expresso em moeda corrente, a forma e prazo de sua realização;

o prazo de duração da sociedade;

local da sede e respectivo endereço,inclusive das filiais.

d) fecho

2.5 -           PREÂMBULO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Deverá constar do preâmbulo da alteração contratual:

a) nome e qualificação completa de todos os sócios; fazendo referência aos que não a assinam, quando as deliberações não forem tomadas por todos os sócios (Lei nº 8.884, art. 56, III);

b) dados da sociedade (citar nome empresarial, NIRE, endereço, CNPJ);

c) a resolução de promover a alteração contratual.

2.5.1 -        Representação legal de sócio:

Quando o sócio for representado, deverá ser indicada a condição e qualificação desse, em seguida à qualificação do sócio.

2.6 -           CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Sugere-se:

após as cláusulas modificativas propriamente ditas, reproduzir todas as cláusulas contratuais, inclusive as alteradas e incluídas na própria alteração, mantendo-se, assim, atualizado o contrato social (ver modelo).

2.7 -           AUMENTO DE CAPITAL

2.7.1 -        Utilização de acervo de EMPRESÁRIO, para versão em capital de sociedade já existente.

Implica em cancelamento da INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO. Esse cancelamento deverá ser feito concomitantemente com o processo de arquivamento da alteração da sociedade.

2.7.2 -        Capital a integralizar

O capital somente poderá ser aumentado, se totalmente integralizado (art.1.081).

2.7.3 -        Valor de quota inferior a centavo

Não é cabível a indicação de valor de quota social inferior a um centavo.

2.7.4 -        Realização do capital com bens

Poderão ser utilizados quaisquer bens para integralização de capital, desde que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

No caso de imóvel, o contrato social por instrumento público ou particular deverá conter sua descrição, identificação, área, dados relativos à sua titulação, bem como o número de sua matrícula no Registro Imobiliário.

No caso de sócio casado, deverá haver a anuência do cônjuge, salvo no regime de separação absoluta.

A integralização de capital com bens imóveis de menor depende de autorização judicial.

2.8 -           REDUÇÃO DE CAPITAL

Pode a sociedade reduzir o capital:

a) depois de integralizado, se sofrer perdas irreparáveis;

b) se for excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Se o capital estiver integralizado, e a sociedade sofrer perdas irreparáveis em virtude de operações realizadas, pode reduzir seu capital proporcionalmente ao valor nominal das quotas.

No caso de redução de capital por ter sido considerado excessivo para o objeto da sociedade, restitui-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensa-se as prestações ainda devidas, diminuindo-se proporcionalmente o valor nominal das quotas.

Essa redução deve ser objeto de deliberação de assembléia,  cuja Ata deve ser publicada, sem prejuízo da correspondente modificação do contrato.

O credor quirografário tem 90 dias após a publicação da Ata para impugnar a redução. Se, nesse prazo, não houver impugnação ou, se provado o pagamento da dívida ou depósito judicial, a redução torna-se eficaz.

Só então, a sociedade procede o arquivamento da Ata na Junta Comercial.

2,9 -           INGRESSO E RETIRADA DE SÓCIO

2.9.1 -        Necessidade de alteração contratual

Depende de alteração contratual, para produzir efeitos contra terceiros, o ingresso ou retirada de sócio da sociedade, por ato “inter vivos” ou “causa mortis” (art. 1.057, CC/2002).

O instrumento de cessão de quotas pode ser arquivado como “documento diversos”, mas não dispensa a alteração contratual.

2.10 -         EXCLUSÃO DE SÓCIO

Justa causa (art. 1.085, CC/2002);

Sócio remisso (art. 1.058, CC/2002);

Sócio falido (§ único do art. 1.030, CC/2002);

O sócio que tenha sua quota liquidada (§ 2º do art. 1.031, CC/2002).

2.10.1 -      Situações (art.1.085).

O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo(s) sócio(s) que detenha(m) mais da metade do capital social, mediante alteração contratual, se previsto no contrato social a exclusão por justa causa. (art. 1.085 CC/2002).

A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia, especialmente convocada para este fim, ciente o acusado, em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa (art. 1.085, parágrafo único).

Arquivados, em processos distintos e simultaneamente, o ato da assembléia / reunião e a alteração contratual mencionadas, proceder-se-á à redução do capital, se os demais sócios não suprirem o valor da quota (art. 1.086 e 1.031, § 1º).

Art. 1.058 – sócio remisso. Verificada a mora pela não realização, na forma e no prazo, das contribuições ao capital social, os demais sócios poderão, preferir à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, tomá-lo para si ou transferi-la a terceiros (art.1.004, parágrafo único c/ o art.1.057, p. único, ambos do CC/2002).

O sócio declarado falido será excluído de pleno direito da sociedade (art. 1.030, parágrafo único). O capital social será reduzido se os demais sócios não suprirem o valor da quota respectiva. (art. 1.031, parágrafo 2º) arquivados, em processos distintos e simultaneamente, o ato da assembléia / reunião e a alteração contratual mencionadas.

O sócio cuja quota tenha sido liquidada por iniciativa de credor será excluído da sociedade, procedendo-se à redução do capital se os sócios não suprirem o valor da quota (art. 1.031, parágrafo 2º) arquivados, em processos distintos e simultaneamente, o ato da assembléia / reunião e a alteração contratual mencionadas.

2.11 -         SÓCIO INTERDITADO
O sócio interditado, se não excluído judicialmente, pode continuar na sociedade, representado por curador, com a autorização do Juiz, ou assistido (art. 974 e 1.030 do CC/2002).

2.12 -         FALECIMENTO DE SÓCIO

No caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua quota salvo: 

a) se o contrato dispuser diferentemente; 

b) os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; 

c) por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.(art.1.028 CC/2002)

Enquanto não houver homologação da partilha, o espólio é representado pelo inventariante comprovado por documento judicial.

2.12.1 -      Sociedade de dois sócios

Mesmo sem estipulação expressa a respeito, a sociedade de dois sócios não se dissolve automaticamente pela morte ou retirada de um deles, admitido o prazo de cento e oitenta dias, a contar do falecimento ou retirada, para que seja recomposto o número mínimo de dois sócios, com a admissão de um ou mais novos cotistas. (art.1.033, inciso IV CC/2002,)

2.13 -         ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A alteração de endereço da sede da sociedade somente poderá ser procedida por alteração contratual.

2.14 -         ALTERAÇÃO DO OBJETO

Quando houver alteração do objeto da sociedade, deverá constar da alteração contratual o novo objeto, em sua totalidade, e não somente as partes alteradas.

2.15 -         PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA SOCIEDADE/DISSOLUÇÃO

No vencimento do prazo determinado de duração, a sociedade se dissolve salvo se, vencido este prazo e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado.(art. 1.033, inciso I, CC/2002)

O prazo determinado de duração da sociedade, pode ser modificado por alteração contratual antes do vencimento.

2.16 -         ASSINATURA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Caso a alteração contratual não seja assinada por todos os sócios, deverá ser assinada pelos sócios que deliberaram na respectiva reunião ou assembléia , observado o quorum necessário.

2.17 -         ADMINISTRADOR – DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO E RENÚNCIA

A administração de sociedade somente poderá ser exercida por pessoa natural.

O Administrador sócio será designado no contrato ou em ato separado, pelo voto da maioria dos sócios presentes à reunião ou assembléia geral. A destituição do administrador designado no contrato exige a aprovação de sócios titulares de 2/3 do capital social. Quando designado em ato separado, será destituído pela decisão de mais da metade do capital social.

O administrador não sócio será designado pelo voto da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e de 2/3 no mínimo, após a integralização.

A renúncia do administrador se torna eficaz, perante a sociedade, a partir do momento em que esta toma ciência do ato, e perante terceiros, a partir da data do arquivamento e publicação.

2.18 -         ARQUIVAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAl

No caso de decisão judicial, serão arquivados a certidão de inteiro teor do despacho ou da sentença transitada em julgado e o documento sujeito a registro que a motivou.

2.19 -         COLIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO COM CLÁUSULA ANTERIOR

Não podem ser arquivadas as alterações com cláusulas conflitantes com a última situação contratual da empresa constante em seu prontuário.

2.20 -          SOCIEDADE CUJOS ATOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, PARA ARQUIVAMENTO, DEPENDEM DE APROVAÇÃO PRÉVIA POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL

CATEGORIA DAS EMPRESAS
NATUREZA DO ATO
FUNDAMENTO LEGAL
ÓRGÃO APROVADOR
OBSERVAÇÃO
1 - Instituições Financeiras e Assemelhadas, Públicas e Privadas:

Caixas Econômicas

Bancos Comerciais

Bancos Múltiplos

Bancos de Desenvolvimento

Bancos de Investimento

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento

Sociedades Corretoras de Câmbio e de Títulos e Valores Mobiliários

Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários

Sociedades de Crédito Imobiliário(1)

Sociedades de Arrendamento Mercantil

Cooperativas de Crédito(2)
a) Ato Constitutivo

b) Assembléia Geral/Reunião de Diretoria ou Conselho de Administração que trate de:
constituição;
alteração estatutária;
modificação no capital;
transformação, fusão,
cisão e incorporação;
eleição/nomeação de administradores e membros de órgãos estatutários;
instalação, transferência e cancelamento de sedes e dependências

c) Contrato social e suas alterações;

d) Escritura Pública de Constituição
Lei 4595, de 31.12.64:
art. 10, inciso IX;
art. 17 e 18 e parágrafos;
art. 30;
art. 33 e parágrafos;


Lei 4728, de 14.07.65:
arts. 11, 12 e 13; (1)

Res. 20/66, do CMN (2)

Lei 5764, de 16.12.71:
arts. 17, 18 e 20

C.F: art. 192-VIII.
Banco Central do Brasil

2 – Sociedades de Investimento
Atos constitutivos e suas alterações e a investidura de administradores das sociedades
§4° do art. 49 da Lei 4728, de 14.07.65 - Lei 6385, de 07.02.66 e Resolução 1289/ CMN de 20.03.87
Comissão de Valores Mobiliários

3 - Mineração
Alteração de contratos ou estatutos sociais, após concessão de título a que se refere o art. 96 do Decreto n° 62.934, de 02.07.68
Art. 97 e s/ parágrafo único, do Decreto n° 62.934, de 02.07.68
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, por delegação do Ministro da Infra-estrutura
Antes do arquivamento do Alvará, a empresa não é considerada de mineração, nos termos do art. 95, do Decreto n° 62.934, de 02.07.68. Neste caso é desnecessária a aprovação prévia
4 - Estrangeiras
Pedido de autorização, funcionamento e alterações de qualquer natureza de sociedades mercantis estrangeiras, filial, sucursal, agência ou escritório.
Arts. 59 a 73 do Decreto-lei n° 2.627, de 26.10.40
Governo Federal
Somente após o ato autorizativo poderá o documento ser arquivado na Junta Comercial
5 – Estatais
Constituição de empresa estatal, assunção do controle de empresa por empresa estatal, incorporação de empresa estatal por empresa estatal e liquidação de empresa estatal
Art. 37, item XIX da Constituição Federal

Veja Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Município
Congresso Nacional
Lei Específica
6 – Serviços Aéreos
a) Atos constitutivos e modificações

b) Cessão, ou transferência de ações de sociedades nacionais.

c) Os acordos que impliquem consórcio pool, conexão, consolidação ou fusão de serviços ou interesses
Lei n° 7.565 de 19.12.86 - Código Brasileiro de Aeronáutica.
Ministério da Aeronáutica – DAC
Se estrangeiras, observar Decreto 92319, de 23.01.86
7 - Telecomunicações e radiodifusão
a) Alterações posteriores à constituição

b) Eleição de Diretoria
Art.38, da Lei n° 4.117, de 27.08.62
Secretaria Nacional de Comunicações

8 - Serviços de radiodifusão, mineração, colonização e loteamento rurais em faixa de fronteira bem como participação de estrangeiros em pessoa jurídica de qualquer natureza
a) Atos constitutivos e alterações posteriores

b) Abertura de filiais, agências, sucursais, posto ou quaisquer outros estabelecimentos com poder de representação da sede relacionados com a prática de atos que exijam assentimento prévio.

c) Participação de estrangeiro na empresa.
Art. 34, 42 e 43 do Decreto nº 85.064, de 26.08.80

Art. 2° da Lei 6.634, de 02.05.79 - regulamentada pelo Decreto n° 85.064, de 26.08.80

Nos atos extintivos dispensa-se o assentimento prévio


