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Nome empresarial. Expressões de fantasia
incomuns. Critérios para sua definição.
O caráter ‘comum’ ou ‘incomum’ de uma
expressão define-se segundo o contexto social em
que é empregada, e sobretudo segundo o
conteúdo, total ou aproximadamente unívoco,
que neste contexto se lhe atribui. É precisamente
esta a intenção da norma regulamentar, ao
descrever “expressões de fantasia comuns” como
aquelas de “uso generalizado ou vulgar”. Ou
seja, trata-se de expressões integrantes do
vernáculo popular, difundidas tanto em seu
aspecto prosódico e gráfico (pronúncia e escrita),
quanto em seu conteúdo semântico (significado).
MALHARIA E CONFECÇÕES KAKI LTDA. interpõe
recurso ao plenário contra decisão da assessoria técnica da JUCESC, que
entendeu haver colidência entre nome empresarial já registrado e aquele que
a recorrente pretende adotar, diante da recorrência da expressão “kaffa”.
Formalmente, a empresa interpôs dois recursos, atacando
todavia a mesma decisão já citada. Primeiramente, salientou possuir o
registro da marca “kaffa” no INPI. Depois, sustentou a tese de que a
expressão citada é de uso comum, donde a inexistência de identidade entre
aqueles nomes.
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A alegada colidência, segundo a assessoria técnica da
JUCESC, dá-se entre os nomes RESTAURANTE KAFFA LTDA. e KAFFA
BRASIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. – ME. O registro
daquele, anterior na JUCESC, impediria o arquivamento da alteração
contratual desta outra empresa, com a qual pretenderia modificar o nome.
1. O argumento segundo o qual o registro da marca
“kaffa” no INPI dá direito ao registro de nome idêntico, segundo iterativos
pronunciamentos desta procuradoria e do Egrégio Conselho de Vogais, deve
ser rechaçado.
Conforme temos dito seguidamente, os registros
empresarial e marcário são distintos e independentes, sem que um tenha
influência sobre o outro. Assim, o registro da marca não atribui, ao titular, o
direito ao registro do nome – e vice-versa.
Portanto, o critério técnico fundamental, no âmbito do
registro empresarial, é a constatação de identidade ou semelhança com outro
nome já registrado neste ofício; nesta hipótese, é impossível o registro de
nome idêntico ou semelhante, ainda que a empresa requerente seja titular da
marca que pretende registrar como nome empresarial.
2. O segundo argumento, alegando ser “de uso comum”
a expressão utilizada, tampouco tem procedência.
De fato, fosse “comum” a expressão “kaffa”, não haveria
a suposta colidência, diante do disposto no art. 10, II, a da IN nº 53/96.
Entretanto, em se perscrutando o que sejam expressões comuns e incomuns,
fatalmente se concluirá que a expressão “kaffa” integra o segundo grupo.
Sem dúvida, 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 abissínia. Em todo caso, é termo incomum, claramente estranho às
manifestações vernaculares.
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O caráter ‘comum’ ou ‘incomum’ de uma expressão
define-se segundo o contexto social em que é empregada, e sobretudo
segundo o conteúdo, total ou aproximadamente unívoco, que neste contexto
se lhe atribui. É precisamente esta a intenção da norma regulamentar, ao
descrever “expressões de fantasia comuns” como aquelas de “uso
generalizado ou vulgar”. Ou seja, trata-se de expressões integrantes do
vernáculo popular, difundidas tanto em seu aspecto prosódico e gráfico
(pronúncia e escrita), quanto em seu conteúdo semântico (significado).
Portanto, “kaffa” é claramente uma expressão incomum,
haja vista não ter qualquer difusão no contexto lingüístico em que, conforme
pretende a recorrente, seria empregada como elemento de identificação
(nome). Logo, é inafastável a incidência o art. 10, II, b da IN nº 53/96,
segundo o qual a semelhança ou identidade são aferidas tão-somente em face
das expressões utilizadas, e não diante do nome inteiro.
Nesta perspectiva, são idênticos os nomes antes
mencionados, donde impossibilidade de se atender à pretensão ora veiculada.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do recurso.

Florianópolis, 3 de maio de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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