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Ref.: Malharia Camila Ltda. versus OPPS Comércio de Confecções
Ltda.

Nome empresarial. Marca. Colidência.
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, não há que se cogitar, no âmbito
restrito de cognição que caracteriza os
procedimentos perante a Junta Comercial, da
possível existência de concorrência desleal entre
empresas que, alternadamente, possuem o
registro de nome empresarial e marca
semelhantes.
A possível concorrência desleal, cuja
existência parece plausível, poderá ser coarctada
mediante ação junto à Instância competente
para tanto: o Poder Judiciário.

MALHARIA CAMILA LTDA. requereu a esta Junta
Comercial providências no sentido de reprimir concorrência desleal
supostamente praticada pela empresa OPPS COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA.
Alega a requerente que detém o registro da marca “OPS”
para a produção e venda de produtos de vestuário, justamente o ramo
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comercial em que atua a empresa cujo nome, semelhante à marca de sua
propriedade, engendraria a concorrência desleal.
1. O argumento segundo o qual o registro da marca
“OPS” no INPI impediria o registro de nome idêntico nos assentos
comerciais, 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. Por outro lado, o registro da marca no INPI,
por idênticas razões, não pode obstar o registro de expressão equivalente no
cartório empresarial.
2. Tais considerações, entretanto, não afastam o fato de
que, no contexto apresentado pela peticionante, haja realmente concorrência
desleal. Conforme transparece das peças produzidas por ambas as partes, as
empresas atuam em ramos comerciais idênticos, além de exercerem as
respectivas atividades num mesmo espaço geográfico.
Entretanto, embora sensível às tais evidências, a Junta
Comercial deve permanecer atada ao princípio da legalidade, segundo o qual
seus atos devem seguir estritamente os desígnios constantes na lei e
regulamentos regentes.
Note-se, neste sentido, que o controle exercido pela
Junta Comercial é de índole meramente formal. Logo, a eventual colidência
onomástica deve ser aferida segundo os critérios objetivos dispostos na lei e
em normas regulamentares, sem que se possa cogitar do exame, detalhado e
profundo, de eventual concorrência desleal – embora se possa admiti-la,
realmente, diante do contexto apresentado.
A instância onde tal exame deve ser realizado, com a
profundidade e o alcance necessários, é o Poder Judiciário. Ali, a possível
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concorrência desleal poderá ser enfim coarctada; não aqui, na Junta
Comercial, cujas atribuições institucionais não abarcam tal procedimento.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do
requerimento.

Florianópolis, 5 de maio de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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