
O nome empresarial no CC  
 
Sob o capítulo intitulado "Do Nome Empresarial", o novo Código Civil cuida da forma de 
identificação de toda e qualquer empresa, isto é, a nova disciplina abrange não somente as 
entidades dedicadas às atividades mercantis propriamente ditas, mas também todas as formas de 
associações, civis ou comerciais, com ou sem fins lucrativos, que exerçam qualquer tipo de 
atividade organizada.  
 
A abrangência e relevância dessa questão, entretanto, não foi suficiente para fazer com que o 
legislador de 2002 a regulamentasse adequadamente. Fora algumas inovações de reduzida 
relevância - como a que permite, no parágrafo único do artigo 1.160, que conste da denominação 
da sociedade anônima (e apenas desse tipo societário) o nome do seu fundador, acionista ou 
pessoa que haja concorrido para o bom êxito do nome da empresa -, dois aspectos da nova lei, 
em matéria de nome empresarial, encontram-se em evidente rota de colisão com tudo aquilo que 
a evolução doutrinária e jurisprudencial já trouxeram ao tema.  
 
No que se refere à abrangência territorial da proteção concedida pelo registro do nome 
empresarial nas juntas comerciais, o novo Código perdeu uma ótima oportunidade de lançar mão 
de regras que protejam, de modo efetivo, os nomes empresariais de expressão nacional (ou 
mesmo internacional). Diz o parágrafo único do artigo 1.166 que "o uso previsto neste artigo 
estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial".  
 
Que lei especial seria essa, o novo Código não esclarece. Tudo leva a crer que a referência tenha 
sido endereçada à regulamentação existente antes da edição do novo Código. De acordo com o 
disposto no parágrafo 1º do artigo 61 do Decreto 1.800/96, a proteção ao nome empresarial 
circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao 
arquivamento do ato respectivo e essa proteção, diz o parágrafo 2º, "poderá ser estendida a 
outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução 
normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC)". Eis que a Instrução 
Normativa 56/96, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) prescreve, em seu 
artigo 2º, parágrafo 2º, alínea "a" que a certidão simplificada da Junta Comercial é instrumento 
hábil para se obter a proteção ao nome empresarial em outra unidade da federação.  
 
Vê-se, assim, que a solução trazida pelo legislador de 2002, simplesmente, já existia no sistema 
jurídico, ainda que de forma esparsa e, o que é pior, tal solução nunca foi satisfatória à tutela 
efetiva do nome empresarial. Isso porque, como sabido, a notoriedade de certos nomes 
empresariais, por vezes, podem transcender os limites territoriais de um estado e, mesmo, de um 
país. Além disso, o artigo 8º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade 
Industrial (CUP) - da qual o Brasil é signatário-, estabelece que o nome empresarial de 
estrangeiros é passível de proteção independentemente de registro.  
 
Por outro lado, ainda que um determinado nome empresarial não possua grande celebridade, 
ainda assim, não se deve permitir a existência de um outro nome comercial que, de algum modo, 
se revele capaz de criar confusão ou associação indevida relativamente ao nome mais antigo. Em 
casos dessa natureza - como por exemplo a obtenção de má-fé de registro de nome comercial 
pelo qual o titular pretenda aproveitar-se parasitariamente da fama alheia -, os tribunais 
brasileiros, já de longa data, vinham admitindo a possibilidade de proteção ao nome empresarial 
mesmo fora dos limites do território estadual (nesse sentido, entre outros, os acórdão proferidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 6.169, 9.142-0, 30.636-3 e 40.326-0).  
 
Percebe-se, desse modo, que a proteção ao nome empresarial, se estaticamente limitada ao 
âmbito estadual, pode, em certos casos, ser insuficiente para garantir a efetiva tutela de tal 
direito. Por outro lado, exigir-se do titular de um nome empresarial notoriamente conhecido que 
este proceda, munido da "certidão simplificada" referida na Instrução Normativa 56/96, a 



inúmeras averbações nas dezenas de juntas comerciais espalhadas pelo País revela-se 
extremamente oneroso.  
 
Melhor teria sido se o legislador possibilitasse ao titular de nome empresarial inscrito em outra 
junta ou que fosse destinatário da tutela prevista no artigo 8º da CUP (detentor de nome 
comercial registrado no exterior), apresentar requerimento administrativo visando ao 
indeferimento do registro de nome que gerasse conflito com outro anteriormente registrado, ainda 
que em outra junta, ou em outro país signatário da CUP. Com isso, estar-se-ia prestigiando a 
jurisprudência consolidada ao longo dos anos, notadamente no Superior Tribunal de Justiça. Essa, 
aliás, é a solução preconizada pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), em 
anteprojeto encaminhado ao Congresso Nacional com o fim de aperfeiçoar esse mecanismo de 
proteção ao nome empresarial.  
 
Por fim, algumas considerações acerca do polêmico artigo 1.167 do novo Código, que prevê uma 
ação imprescritível para anular a inscrição do nome empresarial obtida mediante "violação da lei 
ou do contrato". Avulta, de início, o anacronismo do dispositivo em foco, se considerada a 
tendência moderna de ampliação das hipóteses das pretensões prescritíveis e, mesmo, de 
redução dos prazos prescricionais já existentes (o maior prazo prescricional do novo Código é de 
10 anos), a fim de garantir a segurança do tráfico jurídico.  
 
Por outro lado, o dispositivo em questão traz consigo a inquietante questão de se saber se teriam 
se tornado também imprescritíveis as ações contra o titular do nome obtido mediante violação da 
lei, nas quais, entretanto, não se pleiteia a anulação da inscrição respectiva - tais como a de 
abstenção de uso do nome ou a de reparação de danos? Ou então, caso não se trate de ações 
imprescritíveis, qual será, de fato, o prazo prescricional para o exercício dessas pretensões? A 
necessidade de resposta a essas indagações - e a vinda de um novo Código era a oportunidade 
ideal (e lamentavelmente não aproveitada) para saná-las.  
 
Torna-se ainda mais premente se considerar a enorme variedade de soluções que os tribunais 
deram a essas questões ao longo dos anos. Por exemplo, para a ação de abstenção de uso de 
nome empresarial, a jurisprudência oscilava entre os prazos de cinco, dez e vinte anos para a 
prescrição respectiva. E, de fato, o Superior Tribunal de Justiça editou uma Súmula, de número 
142, que previa o prazo de 20 anos para o ajuizamento dessa ação. Ocorre que tal enunciado 
acabou sendo cancelado, ocasionando, novamente, evidente vácuo jurisprudencial a esse 
respeito. Poder-se-ia até mesmo admitir a solução da imprescritibilidade para os casos de nomes 
empresariais obtidos de má-fé, como por exemplo, aqueles que reproduzem denominações 
célebres de terceiros, porque, nessa hipótese, a imprescritibilidade decorreria da aplicação do 
artigo 6 bis, item 3, da Convenção da União de Paris.  
 
Entretanto, para as demais hipóteses de violação de nome empresarial que não resultem de má-fé 
- e que constituem uma significativa parcela dos casos -, melhor teria feito o legislador se 
estabelecesse um prazo fixo para o exercício do direito de ação para se obstar o uso de nome 
empresarial violador da lei ou do contrato. Perdeu-se, desse modo, uma grande chance de se 
clarificar, por meio da lei, tão tormentosa questão, que por anos vem dividindo os tribunais 
brasileiros, em prejuízo de todos os empresários, que, em razão dessa divergência, acabam por 
ressentir-se da indispensável segurança jurídica no exercício de sua atividade.kicker: Dois 
aspectos da nova lei estão em colisão com tudo aquilo que a evolução trouxe ao tema  
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