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Parecer n.º 57/04

Processo nº 04/062878-7

Empresa cancelada. Constatação de
arquivamento de alteração contratual posterior
ao cancelamento. Inegáveis evidências de
contínua atividade da empresa, que não podem
ser ignoradas.
O
arquivamento
de
alteração
contratual de empresa já cancelada implica, no
plano administrativo, a supressão tácita do ato
de cancelamento.
Ademais, as evidências de que a
empresa permanece ativa impõem ao órgão de
registro a observância desta realidade. Afinal, o
papel do registro é refleti-la fielmente, tornandoa pública.

Trata-se de pedido de reconsideração de exigência que
impediu o arquivamento da 2a alteração contratual da empresa CAYE & CIA
LTDA., ao argumento de que a mesma teve seu registro cancelado nesta
Junta Comercial.
Alega a requerente que, apesar do alegado cancelamento,
foi arquivada neste órgão de registro, em 09.03.2001, a 1a alteração
contratual da empresa, o que denotaria a continuidade de suas atividades.
De fato, consta dos arquivos da JUCESC o cancelamento
da empresa. Tal circunstância foi confirmada pessoalmente pelo Senhor
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Gerente de Registro Mercantil, embora já estivesse evidenciada a partir do
documento, juntado aos autos, que espelha a situação da atual da empresa
perante este órgão de registro.
Entretanto, não se pode ignorar um fato relevante: quatro
dias após o cancelamento administrativo da empresa (este, em 05.03.2001),
foi protocolada e efetivamente arquivada sua 1a alteração contratual.
Tal fato é relevante porque denota a permanência das
atividades da empresa, a despeito de seu cancelamento formal. Por outro
lado, o arquivamento desta alteração contratual pela JUCESC implica a
supressão tácita do ato de cancelamento, pela simples razão de que não é
possível o arquivamento de atos contratuais de empresas já canceladas.
Ademais, há um argumento ainda mais incisivo a indicar
a supressão do ato de cancelamento. Segundo se depreende das alterações
contratuais trazidas a arquivamento, a empresa continua em atividade.
Portanto, esta realidade não pode ser ignorada. Note-se que o registro é que
deve espelhar fielmente a realidade, e não esta moldar-se ao que consta do
registro.
Ante o exposto, opina-se pela reconsideração da
exigência, determinando-se a supressão do ato de cancelamento da empresa.

Florianópolis, 29 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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