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Nome empresarial. Colidência. Registro.
Nulidade, eficácia e direito adquirido.
O registro de nome empresarial colidente
com outro já registrado é ato nulo. Entretanto,
deste ato exsurge inegável eficácia, uma vez que
seus efeitos concretos se fazem sentir na esfera
jurídica da empresa. Deste registro, portanto,
originam-se direitos.
Destarte, não se pode admitir que a Junta
Comercial, única responsável pela realização do
registro, possa agora simplesmente invalidá-lo, a
despeito das situações engendradas a partir
daquele ato. 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 pedido de reconsideração interposto pela
empresa FERROSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME,
alegando a primazia na utilização do nome empresarial referido, que colide
com o da empresa FERROSUL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E
FERROVIÁRIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
Esta procuradoria determinou que se certificasse a data da
constituição desta segunda empresa. Desse exame restou assentado que: a) a
empresa FERROSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME foi
constituída em 09.03.1992; b) a empresa FERROSUL TRANSPORTE
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RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO REPRESENTAÇÕES LTDA instalou sua
filial no Estado através de ato arquivado em 29.09.1994.
Não há dúvidas quanto à colidência entre os nomes das
referidas empresas. A expressão de fantasia “FERROSUL”, que serve de
parâmetro para a verificação da colidência, é constante e idêntica nos nomes
de ambas as empresas, denotando clara afronta à regra do art. 10, II, b, da
IN/DNRC nº 53/96.
Portanto, o registro do ato que previa a instalação da filial
da empresa FERROSUL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO
REPRESENTAÇÕES LTDA., dada a colidência com o nome empresarial de
empresa já constituída, seria a princípio nulo.
Não se ignora o entendimento, cristalizado na
jurisprudência do STF, de que a administração pública pode invalidar os atos
por ela mesma praticados, desde que constatada sua nulidade. Segundo este
entendimento, a JUCESC deveria simplesmente proclamar a nulidade do
registro do nome empresarial colidente, restabelecendo a exclusividade em
favor daquela empresa que primeiro o registrou.
Todavia, não me parece correto, em razão das
peculiaridades do caso, este entendimento.
A coexistência dos dois nomes empresariais idênticos é
circunstância que deve ser atribuída à própria Junta Comercial. Ela é a única
responsável pela situação engendrada – situação que contraria, admita-se, as
normas regentes da atividade de registro empresarial.
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.
Deve, assim, prevalecer o bom senso, a despeito da
aparente contrariedade entre a solução alcançada e a legislação regente.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que não seja
anulado o registro do nome empresarial da sociedade FERROSUL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO REPRESENTAÇÕES
LTDA., a despeito da reconhecida colidência onomástica.
Florianópolis, 20 fevereiro de 2004.
Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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