Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Parecer nº 44/10

Processo nº 10/074200-9.

Nome empresarial. Termos de língua
estrangeira. Possibilidade de que perfaçam uma
‘expressão comum’, para fins da incidência do
art. 8º, II, a, da IN/DNRC 104/07. Colidência não
caracterizada. Hipótese em que, além disso, deve
ser tutelado o direito adquirido. Procedência do
pedido de reconsideração.

Trata-se de pedido de reconsideração de exigência
oposta ao arquivamento de alteração contratual da empresa NEXT
FASHION IMPORTADORA LTDA. Tal exigência aponta a colidência entre
o nome da requerente e o da empresa NEXT FASHION COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA.
Procede o pedido. Por duas razões.
Em primeiro lugar, porque a expressão NEXT
FASHION é comum. O fato de que seja formada por palavras de outro
idioma não afasta tal conclusão (ver, entre outros, parecer 43/05). Tais
palavras são de uso prosaico, sobretudo no contexto das atividades em que
atuam as empresas referidas. Logo, sendo comum a expressão, a eventual
colidência deve ser aferida considerando-se os nomes por inteiro (IN/DNRC
104/07, art. 8º, II, a); e, sob tal enfoque, é óbvia a distinção entre aqueles
confrontados.
Em segundo lugar, porque a empresa requerente tem
direito adquirido ao nome registrado. Neste sentido, o já antigo entendimento
desta procuradoria, ilustrado pelo seguinte excerto:
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“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.
Logo, não se pode admitir que a Junta
Comercial, única responsável pela realização do registro do
nome colidente, 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”
(parecer 63/05; no mesmo sentido, entre outros: pareceres 17/04,
33/04, 22/06, 72/06, 160/09).
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.
Florianópolis, 5 de março de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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