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Parecer n.º 33/04

Processo nº 04/022585-2

Nome
empresarial.
Irregularidade.
Registro. Nulidade, eficácia e direito adquirido.
O nome empresarial, quando traz em si
um nome próprio de um sócio que deixou o
quadro social da empresa, passa a ser, após a
retirada deste sócio, irregular.
Entretanto, uma vez perpetuada esta
irregularidade diante da omissão da Junta
Comercial em coarctá-la, não se pode
desconsiderar os inegáveis efeitos concretos que,
diante deste contexto, se fizeram sentir na esfera
jurídica da empresa – daí se originando, portanto,
direitos subjetivos.
Destarte, não se pode admitir que a Junta
Comercial, única responsável pela situação
engendrada, possa agora simplesmente invalidála, a despeito dos efeitos concretos originados a
partir daquele contexto. Neste caso, tal
invalidação vulneraria direitos adquiridos e
ofenderia, outrossim, as mais elementares noções
de justiça e bom senso, que devem permear toda a
atividade de registro público.

Trata-se de recurso ao plenário interposto diante da
exigência oposta ao arquivamento da 9a alteração contratual da empresa
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VERGUTZ FERNANDES E CIA LTDA. Na hipótese, exigiu-se a
modificação do nome empresarial, haja vista inexistir, entre os sócios da
empresa, alguém cujo nome contenha o termo ‘Vergutz’.
1. Primeiramente, deve-se atentar para uma questão
procedimental. Tratando-se de exigência ao arquivamento da alteração
contratual, o recurso administrativo cabível é o pedido de reconsideração –
até porque o ato de que se recorre não se subsume à descrição legal de
‘decisão definitiva’ (arts. 65 e 66 do Dec. 18000/96).
Assim, este recurso deverá ser recebido e processado
segundo as regras pertinentes ao pedido de reconsideração, que comporta
procedimento mais simples e cuja observância, portanto, impõe-se no caso.
2. No que tange à questão de fundo, impõe-se a
procedência do recurso.
Esta procuradoria já se pronunciou, diversas vezes, quanto
aos aspectos relacionados à eficácia do registro do nome empresarial. Neste
sentido, cogitou dos efeitos concretos que tal registro traz à esfera jurídica da
empresa, sobretudo na composição de seu patrimônio imaterial – clientela,
reputação, notoriedade, etc.
No parecer nº 17/04, já dissemos:
“Segundo entendimento aceito por parte da
doutrina e da jurisprudência, os atos nulos não geram efeitos.
Entretanto, na visão desta procuradoria este entendimento é
errado. Pontes de Miranda já esclareceu que os atos nulos têm
eficácia, pois influem na esfera jurídica das pessoas que, de
algum modo, são colhidas pelos efeitos que deles se irradiam.
No caso em questão, o registro do nome
empresarial já existente teve óbvios efeitos sobre a esfera
jurídica do respectivo titular, sobretudo na difusão de suas
atividades e na constituição da clientela. Uma vez registrado
aquele nome, toda sua atividade foi exercida sob este elemento
de identificação.
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Portanto, uma vez expedido o registro do
nome empresarial, disto se originou o direito à utilização deste
nome, com todos os seus consectários.
Há, é certo, a teoria segundo a qual os atos
nulos não originam direitos. Como já se disse, tal teoria tem que
ser vista com ressalvas, haja vista a inegável eficácia que um ato
nulo irradia. Tanto isto é verdade que não se pode negar, no
caso concreto, os efeitos do registro do nome empresarial sobre
as atividades da empresa em questão. Conforme dito
anteriormente, na formação da clientela o nome é um elemento
fundamental.
Em suma: não é correto que uma empresa
seja prejudicada, com a anulação do registro de seu nome pela
Junta Comercial, sendo esta Junta a única responsável por tal
nulidade. Deste registro originaram-se direitos à empresa; tais
direitos, portanto, não podem ser suprimidos por ato posterior e
arbitrário da JUCESC, que é justamente a responsável
exclusiva pela concessão daquele registro.
Nesta hipótese, portanto, em que a
responsabilidade pelo registro do nome empresarial colidente
com outro já registrado seja atribuída unicamente à Junta
Comercial, entendo que prevalece a teoria do direito adquirido,
a despeito do entendimento de que os atos nulos não geram
efeitos. Do contrário, estaria consolidada uma situação de
evidente iniqüidade, em que os particulares seriam prejudicados
em razão das falhas da própria Junta Comercial”.
Conforme se denota deste entendimento, o registro do
nome empresarial engendra inegáveis efeitos sobre a empresa em cujo favor
ele se deu. Tais efeitos, por seu turno, fazem-se sentir no âmbito das
atividades da empresa, independentemente da legalidade desse registro.
Portanto, ainda que nulo, este ato administrativo tem inegável eficácia
jurídica, geradora de direitos subjetivos.
Tais direitos não podem ser ignorados. A eventual
nulidade do registro do nome empresarial não pode acarretar sua automática
supressão – a menos que a empresa titular tenha dado causa a essa nulidade.
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No caso concreto, o sócio Arnoldo Vergutz retirou-se da
empresa mediante alteração contratual arquivada em 18.09.1995. A partir daí,
não havia mais sócio cujo nome contivesse o termo ‘Vergutz’; logo, a
exigência ora realizada deveria ter sido oposta ao arquivamento daquele ato, já
em 18.09.1995. Ali, portanto, houve omissão da Junta Comercial, que falhou
no controle de legalidade dos atos que lhe são submetidos.
Agora, quase nove depois, não há como exigir a
retificação do nome, sob pena de ferir direitos adquiridos em tal contexto
jurídico. Estando claro que tal irregularidade onomástica se perpetuou diante
da omissão da própria Junta Comercial, não há como simplesmente suprimi-la,
nove anos depois, com evidentes prejuízos à empresa.
Diga-se, por fim, que a atividade de registro empresarial
tem por escopo a organização da atividade empresarial, mediante a
identificação subjetiva dos atores aí envolvidos. A postura dos órgãos de
registro, entretanto, deve ser desenvolvida no sentido de facilitar – e mesmo
fomentar – tais atividades, dentro dos limites legais a que estão submetidos.
Os atos e procedimentos que acarretem transtornos às empresas e empresários,
salvo quando impostos pelo Ordenamento Jurídico, devem ser evitados –
sempre com vistas à simplificação e à agilização do aparato burocrático que
pende sobre a atividade privada.
Ante o exposto, opina-se (1) pela conversão de oficio do
recurso interposto, que deve ser recebido como pedido de reconsideração e (2)
no mérito, pela sua procedência, afastando-se a exigência que obstou o
arquivamento do ato contratual.

Florianópolis, 26 de março de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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