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

Parecer n.º 50/04
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Nome empresarial. Expressões de fantasia
incomuns. Critérios para a aferição da
colidência.
As expressões de fantasia podem ser
formadas por uma ou mais palavras. Se
contiverem palavras ‘incomuns’, tornam-se
também ‘incomuns’.
Contudo, a identidade ou semelhança entre
expressões
onomásticas
não
decorre
simplesmente da eventual existência de uma
mesma palavra, ainda que incomum, em dois ou
mais nomes empresariais.
A colidência entre os nomes, neste caso,
pressupõe a identidade ou semelhança das
expressões como um todo, e não somente de
palavras que as integrem.

COMPO DO BRASIL S/A pede reconsideração da
decisão da assessoria técnica da JUCESC que opôs exigência ao
arquivamento do ato constitutivo de sua filial neste Estado. Tal exigência
decorreu da apontada colidência de nomes em relação a outra empresa já
registrada.
A alegada colidência onomástica, segundo a assessoria
técnica da JUCESC, dá-se entre as empresas COMPO DO BRASIL S/A e
COMPO ELETRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS
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LTDA. ME. O registro desta última, anterior na JUCESC, impediria o
arquivamento do ato constitutivo da filial daquela outra empresa.
Como se nota claramente, a suposta colidência decorre
da presença do termo “compo” em ambos os nomes empresariais. Tal termo
pode ser considerado, segundo a caracterização legal, como incomum. Isto
porque é palavra estranha às manifestações lingüísticas vigentes, sem
conteúdo semântico que se possa definir objetivamente.
Nesta perspectiva, pode-se dizer tratar-se de um
neologismo, por engendrar vocábulo distinto e novo; ou, sob outra
perspectiva, de um arcaísmo, como indica a requerente ao ressaltar sua
origem latina. Em todo caso, é termo induvidosamente incomum; e
incomum, por conseqüência, é também a expressão integrada por ele.
Portanto, as expressões “compo do brasil” e “compo
eletric” são ambas incomuns, reclamando assim a incidência do art. 10, II, b,
da instrução normativa nº 53/96 do DNRC. Diz o dispositivo, quanto às
denominações sociais:
“Quando contiverem expressões de fantasia
incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo
identidade se homógrafas e semelhança se homófonas”.
O que importa ressaltar, aqui, é o exato sentido do termo
“expressões”, a que se refere a norma citada. São precisamente as
‘expressões’ que devem ser analisadas a fim de se constatar eventual
homografia ou homofonia; e tal análise pressupõe o cotejo das mesmas em
toda a sua extensão.
Diz-se isto porque uma ‘expressão’ pode ser integrada
por mais de uma palavra. A expressão é uma unidade léxica que encerra um
sentido, uma idéia, uma noção. Pode ser integrada, assim, por várias palavras
que, em conjunto, definem seu conteúdo.
No caso dos autos, as expressões em análise são “compo
de brasil” e “compo eletric”. Ambas são integradas pela palavra “compo”,
que lhes confere caráter incomum. Entretanto, não apenas esta palavra deve
ser cotejada para se questionar acerca da suposta colidência onomástica. As
expressões como um todo é que devem ser o parâmetro de tal exame.
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Esclarecida a questão desta forma, parece evidente a
inexistência de colidência entre os nomes empresariais. Como é claro, a
expressão “compo do brasil” difere da expressão “compo eletric”, sem
qualquer homografia ou homofonia senão pela existência do termo “compo”,
comum a ambas.
Note-se que esta interpretação do dispositivo
regulamentar é não só coerente com seu conteúdo, como adequada aos
princípios que regem à matéria.
Em relação ao nomes empresariais vige o princípio da
novidade, impondo que sejam distintos e inconfundíveis em relação a todos
os demais. Quando se cogita de nomes formados por expressões, são elas que
os distinguem, tornando-se o aspecto nuclear deste elemento de
identificação.
Portanto, a mera existência de palavras idênticas, ainda
que incomuns, nas expressões formadoras de nomes empresariais, não
implica necessariamente sua colidência. Para isto, é necessário que as
expressões mesmas, como um todo, induzam à confusão, diante de eventual
identidade ou semelhança.
Resumindo: “compo do brasil” e “compo eletric” são
expressões que não induzem à confusão, pela simples razão que o elemento
nuclear de identificação das empresas não é simplesmente a palavra
“compo”, mas as expressões integradas por esta palavra.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido de
reconsideração.

Florianópolis, 23 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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