
NOME EMPRESARIAL 

O nome empresarial tem a função de identificar o empresário. É como se fosse o nome civil de uma 

pessoa física. Ele faz a ligação do nome da empresa ao empresário. O nome empresarial é o que a 

pessoa (física ou jurídica) utiliza para individualizar a sua atividade. Revela o tipo societário optado 

pelos sócios e se a responsabilidade deles é limitada ou não; bem como o objeto social da empresa, 

como, por exemplo, indústria, comércio etc. 

A proteção jurídica do nome empresarial ocorre pela inscrição do empresário individual ou pelo 

arquivamento de contrato social (para sociedade empresária) no registro próprio; ou, ainda, pelas 

alterações que mudam o nome, efetuadas posteriormente, conforme prevê a Constituição Federal, art. 

5º, XXIX; Código Civil, art. 1.166; e Lei n. 8.934/94, art. 33. Também, a tutela do nome empresarial 

está disposta no Decreto n. 1.800/96, que regulamenta a Lei n. 8.934/94, especialmente em seus arts. 

61 e 62; bem como na Instrução Normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração – 

DREI – n. 15, de 5 de dezembro de 2013; sem prejuízo da proteção conferida pelas regras da 

concorrência desleal previstas especialmente na Lei n. 9.279/96, arts. 195, inc. V, e 209. 

Pela regra geral, a proteção ao nome empresarial é válida no território do Estado-membro em que foi 

registrado. Em casos excepcionais, previstos na legislação, a proteção ao nome empresarial pode ter 

caráter nacional (CC, art. 1.166). Também, a proteção pode dar-se internacionalmente por força do art. 

8º da Convenção da União de Paris – CUP. O Decreto n. 1.800/1996 prevê em seu art. 61, §§ 1º e 2º, 

que a proteção ao nome empresarial limita-se à unidade federativa da Junta Comercial que procedeu ao 

arquivamento; sendo que a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da 

federação mediante requerimento da empresa interessada. Por sua vez, a Instrução Normativa – IN n. 

15/2013, do DREI, art. 11, assevera que a proteção ao nome empresarial no território estadual de outra 

Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de 

pedido específico. Neste último caso, o pedido deve ser instruído com a certidão do Registro Público 

das Empresas Mercantis da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa interessada. Uma 

vez arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida comunicação desse fato 

à Junta Comercial do Estado onde estiver localizada a matriz da empresa. 

Além disso, é considerado crime de concorrência desleal usar indevidamente nome empresarial alheio 

(Lei n. 9.279/96, art. 195, inc. V). 

Vale destacar que o nome empresarial não pode ser igual a outro já inscrito (CC, art. 1.163). Nos casos 

em que isso acontecer, será necessário realizar alguma alteração para se obter a distinção. Pelo 

princípio da novidade, não poderá haver identidade ou semelhança entre nomes empresariais no 

território de sua proteção, sendo que a distinção entre eles deve ser suficiente para que alguém, com a 

atenção normalmente empregada, possa diferenciá-los O art. 8º da Instrução Normativa do DREI n. 

15/2013 fixa critérios para a análise, pelas Juntas Comerciais (e pelo próprio DREI), de identidade ou 

semelhança entre nomes empresariais. Nas firmas, a análise será feita pelos nomes inteiros, sendo 

idênticos se tiverem a mesma grafia (homógrafos) e semelhantes se tiverem a mesma pronúncia 

(homófonos). Em relação às denominações, consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos 

por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, sendo idênticos, se homógrafos, e 

semelhantes, se homófonos. Mas quando as denominações contiverem expressões de fantasia 

incomuns (extraordinárias), serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade, se homógrafas, e 

semelhança, se homófonas. 

Vale frisar que de acordo com o princípio da anterioridade a proteção se dá em favor daquele que 

primeiro registrou o nome empresarial. Assim, se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já 

inscritos, deverá acrescentar designação que o diferencie. 

O nome empresarial também não pode ser alienado (CC, art. 1.164, caput). No caso de sociedades, o 

que acontece na prática é a venda total das quotas da sociedade, assumindo assim os adquirentes a 

sociedade com o respectivo nome. 

É pertinente mencionar que a inscrição do nome empresarial pode ser anulada por meio de ação 

judicial quando violar a lei ou o contrato (CC, art. 1.167). E também poderá ser cancelada quando 

cessar o exercício da atividade ou a sociedade for liquidada (CC, art. 1.168). 

Cabe ainda ressaltar que a microempresa ou a empresa de pequeno porte (na qualidade de empresário 

individual de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada), bem como a 

sociedade simples, necessita incluir no final do nome empresarial a expressão: “Microempresa” ou 

“Empresa de Pequeno Porte” ou suas abreviações “ME” ou “EPP”, sendo facultativa a inclusão do 



objeto social (Lei Complementar n. 123/2006, art. 72), sob pena de não fazer jus ao regime tributário 

especial e simplificado (Simples Nacional). Também, a “empresa individual de responsabilidade 

limitada” precisa incluir ao final do nome empresarial esta expressão por extenso ou a sigla EIRELI 

(CC, art. 980-A, § 1º). De acordo com o Código Civil, nome empresarial é gênero do qual são 

espécies firma e denominação (CC, art. 1.155, caput). 

Firma 

A palavra “firma” está relacionada ao nome ou à assinatura de pessoa. Para efeitos de ser uma espécie 

de nome empresarial, a firma é mais utilizada por empresário individual (daí o porquê do uso firma 

individual), pois seu nome de pessoa física deverá constar em sua inscrição na Junta Comercial, por 

exemplo, “João da Silva ME”. Conforme o art. 1.156, na firma do empresário individual deve constar 

seu nome de pessoa física, completo ou abreviado, podendo ser acrescido de uma designação mais 

precisa da sua pessoa (como João da Silva “Bigode” EPP) ou do ramo de sua atividade (por exemplo, 

João da Silva Comércio de Bebidas EPP). 

Da mesma forma, a firma deve ser usada por sociedades em que haja sócios de responsabilidade 

“ilimitada”, devendo constar no nome empresarial o nome civil de pelo menos um desses sócios (CC, 

arts. 1.157 e 1.158, § 1º). 

Denominação 

Denominação significa a designação que deve ser formada pelo objeto social da sociedade. Assim, a 

denominação é utilizada pelas sociedades empresárias e deve expressar o objeto da sociedade em seu 

nome empresarial (CC, art. 1.158, § 2º). Em outras palavras, o objeto social deve fazer parte da 

denominação, como “Macedônia Indústria de Calçados Ltda.” Ressalta-se que a denominação pode ser 

formada com o nome de um ou mais sócios ou pode ter um elemento ou expressão fantasia, por 

exemplo, formado pela sigla composta das letras iniciais dos nomes dos sócios. 

Sociedade limitada deve ter a palavra “Limitada”, ou sua abreviação “Ltda.”, sob pena de 

responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores (CC, art. 1.158, § 3º). 

Já a sociedade cooperativa deve ter na sua denominação a palavra “Cooperativa” (CC, art. 1.159). 

Por sua vez, a sociedade anônima deve ter em sua denominação a expressão “Sociedade Anônima” ou 

“Companhia”, ou a abreviação “S.A.”, “S/A” ou “Cia.” (CC, art. 1.160). 

Com relação às denominações das sociedades simples, associações e fundações, elas possuem a 

mesma proteção jurídica do nome empresarial (CC, art. 1.155, parágrafo único). 

Título de estabelecimento – nome fantasia 

Título de estabelecimento é o nome ou a expressão utilizada pelo empresário para identificar o local 

onde ele está instalado . 

Dessa forma, é o título do estabelecimento que identifica o ponto em que o empresário está 

estabelecido. Aqui há uma distinção a ser ponderada: o título de estabelecimento não é 

necessariamente o nome empresarial. Ele pode ser uma parte do nome empresarial ou uma expressão 

totalmente inexistente no nome empresarial. 

Muitas vezes é um nome fantasia que se atribui a um estabelecimento, que, por sua vez, não é 

correspondente ao nome empresarial efetivamente. Por exemplo, uma sociedade pode ter o nome 

empresarial “Santos Comércio de Roupas Ltda.” e usar o nome fantasia “Maravilha Roupas”. Um 

exemplo de título de estabelecimento com nome fantasia é o do Grupo Pão de Açúcar, pois o nome 

empresarial dessa rede de supermercados é Companhia Brasileira de Distribuição de Alimentos. Ou, 

Assai (nome fantasia) e Barcelona Com. Varejista e Atacadista S/A (nome empresarial). Por si só o 

título de estabelecimento não tem um regime jurídico próprio, diferentemente do que ocorre tanto com 

o nome empresarial, que é protegido pelo registro na Junta Comercial, quanto com a marca, que tem 

uma proteção jurídica específica na Lei n. 9.279/96 (como será visto adiante). Porém, não se admite a 

usurpação (apossar-se ilegitimamente ou por fraude) do título de estabelecimento. Nesse caso, a 

proteção para o título de estabelecimento pode ocorrer pelo princípio do ato ilícito (CC, art. 186), bem 

como pela concorrência desleal (Lei n. 9.279/96, arts. 195, inc. V, e 209), que, inclusive, é tipificada 

como crime. 

É comum expressar no ato constitutivo o nome fantasia que será utilizado no desenvolvimento da 

atividade empresarial. Isso não tem o condão de assegurar a proteção jurídica conferida ao nome 

empresarial, mas, sim, possibilitar que este nome fantasia conste no cartão do CNPJ, documento no 

qual tem as principais informações da empresa. Porém, eventualmente, poderá servir de prova num 

confronto com outrem que invoque o uso primário do mesmo nome fantasia. 



Vale destacar que existem casos de títulos de estabelecimento que acabam se tornando também a 

marca do empresarial (como ocorre com o próprio Pão de Açúcar). Assim, um título de 

estabelecimento poderá ser registrado como marca se não estiver entre as proibições da Lei n. 

9.279/96, art. 124, gozando das regras que protegem a marca. 

Insígnia 

Insígnia é um símbolo ou um emblema que tem como função a identificação do estabelecimento. A 

insígnia é um sinal distintivo; um detalhe para diferenciar um estabelecimento de outro. Esse sinal 

pode também corresponder a uma expressão gráfica, uma letra ou uma palavra. 

A empresa pode ter em conjunto título de estabelecimento e insígnia. Um bom exemplo é o título do 

estabelecimento “McDonald’s”, sendo a sua insígnia a letra “M”, maiúscula e amarela, estilizada de 

forma grande e arredondada; ou o título de estabelecimento “Pão de Açúcar”  (supermercado), cuja 

insígnia são os dois morros em verde. Também são insígnias os peixinhos sobrepostos da Hering, os 

símbolos das montadoras de veículos utilizados nas fachadas das concessionárias, entre outros. 

Da mesma forma como ocorre com o título de estabelecimento, também não há um regime jurídico 

próprio para a insígnia, o que não acontece com o nome empresarial e a marca, pois cada um possui 

sua proteção legal. Também não se admite a usurpação da insígnia, sendo que, nessa hipótese, a tutela 

jurídica da insígnia ocorrerá pela concorrência desleal e pelos princípios gerais do ato ilícito, da 

mesma forma que pela proteção do título de estabelecimento. 

Para finalidade de marca, a insígnia poderá ser registrada como marca, desde que preencha os 

requisitos da Lei n. 9.279/96, em especial dos art. 122 cc. art. 124, inc. II, devendo ser considerada um 

sinal distintivo visualmente perceptível, ou seja, um caractere que a torna reconhecível pelas pessoas 

com o intuito de distinguir um produto ou serviço. É pertinente apontar que letra, algarismo e data, 

isoladamente, não podem ser registrados como marca, conforme disposto no art. 124, inc. II, da Lei n. 

9.279/96. Mas poderão ser objeto de marca quando estiverem revestidos de suficiente forma distintiva. 

Nesse caso, a insígnia gozará da proteção legal de marca. 
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