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Parecer nº 29/10
Sisprot nº 38043.
Nome empresarial. Alegada colidência.
Nomes formados por expressão comum.
Incidência da regra prevista no art. 8º, II, a, da
IN/DNRC 104/07. Inexistência de homografia e
homofonia, considerados os nomes ‘por inteiro’.
Improcedência do pedido.

Trata-se de pedido veiculado por Germano José
Estafano, sócio administrador da empresa ECONOMIA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA., visando à supressão do registro da empresa
ECONOMIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, tendo em vista a
alegada colidência.
Embora comunicada esta última empresa dos termos do
pedido, não houve de sua parte qualquer manifestação.
Não procede o pedido.
Ambos os nomes contêm a expressão “ECONOMIA”,
que é termo comum. Logo, rege a hipótese o art. 8º, II, a, da IN 104/07:
“Ficam estabelecidos os seguintes critérios
para a análise de identidade e semelhança dos nomes
empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Registro de Empresas
(...)
II - entre denominações:
a) consideram-se os nomes por inteiro,
quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso
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generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e
semelhança se homófonos”.
Considerados por inteiros, os nomes cotejados não são
nem homófonos, nem homógrafos. Um deles é composto pelo termo
“MATERIAL”; o outro, pelo termo “MATERIAIS”. São termos que têm
grafia e pronúncia distintas. Trata-se de uma diferença sutil, é verdade,
sobretudo se considerarmos a identidade semântica; mas, ainda assim, é uma
diferença.
No exame da colidência de nomes, a Junta Comercial
deve-se ater aos parâmetros estipulados nas normas citadas. Não é possível,
portanto, apegar-se a razões de ordem subjetiva. Sem dúvida, os nomes
considerados são parecidos e podem conduzir a confusões; entretanto, este
exame – que pode redundar na constatação de prática de concorrência desleal
– não pode ser realizado pela JUCESC. Somente a instância judicial é apta a
fazê-lo. A Junta Comercial, insista-se, está cingida aos parâmetros antes
citados.
Ante o exposto, opina-se pela improcedência do pedido.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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