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Nome empresarial. Designação
objeto. Aspectos jurídicos da questão.

do

Em se tratando da formação do nome
empresarial, o importante é perquirir se o nome
expressa, com veracidade, os elementos que
devem integrá-lo, entre os quais a designação
das atividades empresariais.
Contudo, não há sentido em se exigir
que os termos indicadores dessas atividades
retratem-nas de forma exata e precisa. Convém
notar que, em geral, os termos utilizados para tal
designação têm conteúdos imprecisos, moldados
pelos usos e práticas comerciais, assim como por
uma série de fatores só cogitáveis sob a
perspectiva da lingüística.
Portanto, o controle formal exercido
pelas Juntas Comerciais, quanto à formação do
nome empresarial, deve-se limitar aos casos em
que o nome empresarial não corresponda, de
forma clara e evidente, às atividades da
sociedade.

Cuida-se de pedido de reconsideração contra exigência
oposta ao arquivamento da 8a alteração contratual da empresa BEIRAMAR
PLAY DIVERSÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Tal exigência
1

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

impunha a correção do nome empresarial, especificamente quanto à
enunciação das atividades sociais.
Segundo o art. 1158, § 2o, do Código Civil, “a
denominação deve designar o objeto da sociedade”.
Quanto a essa regra, diz Modesto Carvalhosa:
“O fim visado com essa exigência de
indicação do objeto social na denominação seria o de cientificar
as pessoas que contratam com a sociedade, sem a necessidade
de acesso ao contrato social, e fazer presumir que o contratante
não podia desconhecer os limites da atividade empresarial,
ainda que de forma sumária e genérica. A indicação do objeto
social na denominação reduziria as possibilidade de o terceiro
que contrata com a sociedade vir a argüir boa-fé no caso de
desvio de objeto por parte desta (ex vi do art. 1154, parágrafo
único)” (Comentários..., v. 13, p. 717).
No caso, o nome empresarial questionado menciona as
seguintes atividades: “diversões, promoções e empreendimentos”. Por outro
lado, o objeto social é assim descrito: “exploração do ramo de ‘parque de
diversões e diversões em geral’”.
A razão da exigência imposta está em que as atividades
mencionadas no nome empresarial não corresponderiam às descritas no
objeto da sociedade. Segundo entendimento da assessoria, as expressões
utilizadas na formação do nome referem a atividades diversas das que,
segundo o próprio contrato social, seriam desempenhadas pela empresa.
De fato, se do nome empresarial constassem expressões
que denotassem atividades não praticadas pela empresa, haveria que se
corrigi-lo. Novamente, o entendimento de Carvalhosa:
“Outra regra importante com relação à
indicação do objeto social na denominação é a de que não se
admite que nela figure indicação de atividade não incluída no
objeto social, já que isso poderia induzir a erro aqueles que
contratam com a sociecade” (ob. cit., p. 718).
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Diante disso, o que se deve questionar, aqui, é
precisamente isto: se as expressões indicadas no nome empresarial denotam
atividades não previstas na descrição do objeto da sociedade.
A questão, de fato, é bastante obscura. Obscura porque
trata, em última análise, da correlação entre os termos especificados no nome
empresarial com aqueles descritos no objeto social. Portanto, toda a questão
respousa na definição do exato significado das palavras utilizadas,
depreendendo-se daí a possível correspondência.
Entretanto, não há como definir o exato significado das
palavras. Bem sabem os lingüistas que isto é impossível, visto que tais
significados são dinâmicos e mutantes, como a própria sociedade que os
forja. Há como defini-los, é verdade, se empregados numa dada conotação
técnica: jurídica, médica, contábil... Contudo é impossível definir, a priori, a
extensão exata desses significados, sobretudo quando não têm tal conotação
técnica.
No caso específico, supõe-se que as palavras
“promoção” e “empreendimentos” não têm correspondência com as
atividades descritas no objeto social. Contudo, entre estas atividades consta a
menção a “diversões em geral”.
A pergunta que se põe é a seguinte: na expressão
“diversões em geral” podem estar incluídas atividades de “promoção” e de
“empreendimentos”?
Sejamos honestos: não há uma resposta exata à tal
questão. Não há um conceito jurídico que delimite o conteúdo dos termos
“promoção” e “empreendimentos”. Portanto, tais conteúdos devem ser
definidos segundo os usos e práticas comerciais, pois neste contexto serão
efetivamente empregados. Todavia, mesmo sob este enfoque, é impossível
delimitar o sentido exato daqueles termos.
Penso, particularmente, que a expressão “diversões em
geral” é bastante ampla; é possível, portanto, que abarque as atividades
descritas. Note-se que o sentido comum de “promoção” é o de ‘realizar
eventos’; já o significado prosaico do termo “empreendimento” é o de
‘realizar empresa, atividade’. Portanto, segundo a noção comumente aceita
acerca dos significados destes termos, é impossível concluir que eles,
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definitivamente, não tenham qualquer correspondência com a expressão
mencionada no início deste parágrafo.
Logo, não pode a Junta Comercial rejeitar a inclusão
destes termos no nome empresarial da requerente, invocando para tanto a
ausência de correspondência com o objeto social. Esta ausência não foi – e,
como vimos, nem poderia ser – efetivamente demonstrada, pela própria
imprecisão que caracteriza, necessariamente, a significação daqueles termos.
Ademais, deve-se levar em conta o princípio da
liberdade na formação do nome empresarial, segundo o qual o titular pode
optar pelo nome que lhe convier, desde que não ofenda as prescrições legais
regentes. Assim, não demonstrada de forma clara a ofensa à lei, não se pode
opor obstáculos ao registro do nome escolhido.
Em suma: é correto afirmar que entre as atividades
contidas na expressão “diversões em geral” (objeto social), possa estar
abarcada a realização de “promoções” e “empreendimentos”. Se há tal
possibilidade, ainda que eventualmente não se concretize, não pode a Junta
Comercial simplesmente rechaçá-la.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.

Florianópolis, 28 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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