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Parecer n.º 155/09.

Processo nº 09/071450-4

Razão social. Alteração do quadro
social da empresa. Expressão deficiente da atual
composição da sociedade. Exigência mantida.
“A razão social deve designar a
composição do quadro social da empresa, seja
mencionando o nome dos sócios, seja indicado a
existência de outros além daqueles cujo nome já
consta da firma.
Alterado o quadro social da
empresa diante do falecimento de um dos sócios e
da posterior retirada de seu espólio, a
manutenção do nome antigo designaria de forma
deficiente a atual composição da sociedade, donde
a ofensa ao princípio da veracidade” (parecer
190/04).

Trata-se de pedido de reconsideração de exigência
oposta ao arquivamento da 1a alteração contratual da empresa ENELSO
PAULINO FELTRIN MARCON & CIA LTDA. Tal exigência apontava
irregularidades na formação do nome empresarial, já que a razão social não
mais refletiria a atual composição societária. Por esta alteração, formaliza-se
a sucessão do sócio falecido, de cujo nome civil compunha-se a denominação
social.
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A requerente alega que a empresa mantém o nome do
antigo sócio, cujas cotas foram transferidas por herança. Neste sentido,
menciona que a manutenção do nome não causará qualquer dano e, ao
contrário, trará à empresa vultuosos prejuízos.
Não pode ser aceito o pedido.
A premissa básica, no que concerne à formação da razão
social, é a de que esta expresse o quadro social da empresa de forma veraz.
Do nome empresarial deve-se depreender a composição de seu quadro de
sócios, de forma que a mera leitura da razão social não faça supor uma
composição diversa daquela que realmente existe.
Diz Modesto Carvalhosa:
“O principio da veracidade, embora não
seja expresso em nenhum artigo do Código Civil de
2002, sem dúvida alguma norteia a disciplina do
nome empresarial nele contida, como se infere da
análise dos diversos artigos que dispõem sobre a
formação da firma social nados diversos artigos que
dispõem sobre a formação da firma para os
diferentes tipos societário e para o empresário
individual” (Comentários..., v. 13, Saraiva p. 733).
No caso em cotejo, o nome da empresa não expressa a
real constituição de seu quadro social, depois da retirada do espólio do sócio
falecido. O atual quadro social, a partir da 1ª alteração contratual, não é mais
integrado por esse sócio ou por seu espólio. A razão social não reflete, com
veracidade, a composição societária da empresa.
A requerente obtempera que a mudança do nome
empresarial traria transtornos à sociedade, já que suas atividades sempre
orbitaram em torno de tal designação, sob a qual constituiu sua reputação
comercial.
Os argumento são relevantes. Entretanto, não pode Junta
Comercial fazer concessões, ou admitir exceções que restem por afrontar,
ainda que de forma sutil, o princípio da veracidade na composição da razão
social. A postura da Junta deve ser a da obediência estrita ao referido
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princípio, sem que se possa excepcionar qualquer hipótese – ainda que disso
decorra às empresas transtornos consideráveis.
Portanto, a razão social da empresa, designado seu quadro
social de forma imperfeita não pode ser admitida.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do pedido
de reconsideração.

Florianópolis, 6 de março de 2009.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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