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Denominações de Sociedades de Advogados – O âmbito territorial de proteção e a questão das 

homonímias  

CONSULTA 

 Consulta-nos o ilustre advogado ORLANDO GIACOMO FILHO, Presidente da Comissão de 

Sociedades de Advogados da OAB- Seccional de São Paulo e do Conselho do CESA – Centro de 

Estudos das Sociedades de Advogados, acerca da questão do âmbito territorial de proteção às 

denominações das sociedades de advogados e da possível existência de homonímias entre 

diferentes sociedades constituídas em diferentes Estados da Federação e, portanto, 

registradas em diferentes Seccionais da OAB.  

PARECER  

01. Cumpre ressaltar, desde logo, que a personalidade jurídica, criação da doutrina, ganhou 

seu status no nosso direito positivo através do Código Civil (Lei nº 3.701, de 1º de janeiro de 

1916). Efetivamente, o art. 18 do Código Civil veio a estabelecer que “começa a existência legal 

das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, 

estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial...”.  

02. O registro peculiar das sociedades comerciais são as juntas comerciais; das sociedades 

civis, o registro civil das pessoas jurídicas; o das sociedades de advogados, as seccionais da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa forma, o arquivamento de cada espécie de sociedade, 

conforme sua natureza, dá nascimento à pessoa jurídica.  

03. No caso específico das sociedades de advogados, o Estatuto da OAB reafirma o teor do art. 

18 do Código Civil: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de 

serviços de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no Regulamento Geral. § 1º. A 

sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos 

constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.”  

04. Quanto ao nome das sociedades civis, o CC delas cuida no art. 19, estabelecendo que “o 

registro declarará... a denominação... da associação...”. Embora o Código Civil nada mais diga 

sobre a denominação das sociedades civis e associações, é decorrência natural e lógica do 

reconhecimento da existência das pessoas jurídicas o reconhecimento do direito às suas 

denominações.  

05. Equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações 

(Dec.-lei nº 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único). Por sua natureza, o nome comercial é 

direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto 

às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, 

o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. A proteção aos sinais 

distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a 



individualizar-se em uma situação de concorrência. No entanto, a proteção ao nome comercial 

independe de registro, consoante o disposto no art. 8º da Convenção de Paris.  

06. A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já 

que consagrada pela lei específica (art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976). Essa exclusividade 

opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a 

qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por 

quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto nº 3.708, de 1919, à Lei das 

Sociedades por Ações. E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das 

pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do 

art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência.  

O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à 

existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto nº 

916, de 1980 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da 

homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às 

denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).  

07. Antes de mais nada, foi repristinado o Decreto nº 916, de 1890, que criou, na República, o 

registro de firmas ou razões sociais.  

O Decreto cuida das firmas e não das denominações e seu art. 6º estabelece a seguinte regra: 

“Art. 6º. Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no 

registro do lugar. § 1º. Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá 

acrescentar designação que o distinga”.  

Acrescenta seu art. 10: “Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará 

direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da 

ação criminal que no caso couber. ... § 3º. Também será sumária e processada no juízo 

comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-

la por forma que seja impossível erro ou confusão”.  

Assim, no regime instituído pelo Decreto 916, o direito à firma era local e admitia-se a 

semelhança entre firmas, mas não sua identidade, resolvida pelo acréscimo de designação 

distintiva, dado o fato da possível homonímia das pessoas físicas sócias de uma e outra.  

08. A tutela das denominações vem disposta na Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 

1976, que repete o que já constava no Decreto 2627, com os mesmos números de artigo e 

parágrafo: “Art. 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das 

expressões “companhia” ou “sociedade anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente 

mas vedada a utilização da primeira ao final. ... § 2º. Se a denominação for idêntica ou 

semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a 

modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos 

resultantes”. Quanto às denominações das sociedades por quotas, que tenham optado por 

essa forma de nome comercial, aplica-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 do 

Decreto nº 3708, de 1919: “Art. 18. Serão observadas quanto às sociedades por quotas, de 



responsabilidade limitada, no que não for regulado no estatuto social, e na parte aplicável, as 

disposições da lei das sociedades anônimas”.  

09. Além disso, esse direito é reconhecido, independentemente de registro ou depósito, nos 

termos da Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de 

20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/1994: “Art. 8º. O nome 

comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de 

registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.  

10. No que tange à localidade das sociedades, não é outro o entendimento senão o de que a 

exclusividade de utilização do nome empresarial não está restrita ao âmbito estadual, 

conforme a localização da empresa. Tal questão já foi objeto de profunda análise na Apelação 

Cível nº 4163 – TJ RJ (publicado na RT 512/246 e RDM 31/94) que concluiu: “... No mérito, 

correta é a conclusão alcançada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na erudita sentença de fls. A 

Constituição Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome comercial. E fá-lo 

em termos que não admitem restrições ao garantir ao seu titular exclusividade desse uso (art. 

153, § 24). Somente uma interpretação distoante de todos os princípios de interpretação 

teleológica e finalística poderá restringir essa exclusividade ao âmbito estadual, conforme a 

localização da sede da empresa. A ampliação crescente dos meios de comunicação, o 

vertiginoso desenvolvimento das relações comerciais e industriais estão a apontar a 

necessidade de estender-se a proteção do nome comercial a âmbito nacional”.  

11. Teria o advento da Lei nº 8934, de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas 

Mercantis e Atividades afins modificado esse panorama? Segundo essa Lei, “a proteção ao 

nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma 

individual e de sociedades, ou de suas alterações” (art. 33). Os parágrafos desse artigo, que 

foram vetados pelo então Presidente Itamar Franco, declaravam expressamente que essa 

proteção tinha caráter nacional. A justificativa do veto era o fato de que nem todas as 

empresas tinham atuação de âmbito nacional, não devendo a Lei generalizar a proteção 

nacional a todas elas, indiscriminadamente.  

12. Mas o regulamento da Lei, pelo Decreto nº 1800, de 1996, foi além da justificativa do veto, 

dispondo: “Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, 

automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato 

constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de 

nome. § 1º. A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de 

jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste 

artigo. 2º. A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da 

federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”. “Art. 62. O nome comercial 

atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, 

o tipo jurídico da sociedade. ... § 2º. Não poderá haver colidência por identidade ou 

semelhança do nome empresarial com outro já protegido. § 3º. O Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, através de instruções normativas, disciplinará a composição do 

nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da existência de identidade ou 

semelhança entre nomes empresariais”.  



13. Finalmente, a Instrução Normativa DNRC nº 53, de 6 de março de 1996, estabeleceu: “Art. 

7º. Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa 

dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Parágrafo único. Se a firma ou razão social 

for idêntica a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de 

designação que a distinga. “Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de 

identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de 

Registro de Empresas Mercantis – SINREM: I. entre firmas ou razões sociais, consideram-se os 

nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos; II. entre 

denominações sociais: a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por 

expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se 

homógrafos e senelhança se homófonos; b) quando contiverem expressões de fantasia 

incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e 

semelhança se homófonas”.  

14. A meu ver, as normas do Decreto 1800 e da Instrução Normativa nº 53 não passam de 

normas procedimentais para as Juntas Comerciais, não elidindo a proteção ampla aos nomes 

de empresas em termos territoriais ou de ramos de atividade conforme reiterada 

jurisprudência de nossos tribunais.  

A respeito do tema, não posso deixar de mencionar excelente trabalho publicado por KARIN 

GRAU-KUNTZ, sob o título DO NOME DAS PESSOAS JURÍDICAS (Malheiros Editores, 1998), que 

praticamente esgota o assunto.  

CONCLUSÕES  

I. Pelo exposto, a denominação das sociedades em geral (entre as quais se incluem as das 

sociedades de advogados, que não são firmas, embora compostas dos nomes de sócios) goza 

de exclusividade em todo o território nacional, por aplicação analógica das normas que 

tutelam os nomes comerciais ou de empresa, entendimento albergado pela jurisprudência 

pátria, não obstante as restrições do Dec. 1800, de 1996, que deve ser interpretado como um 

regulamento, que é, e que estabelece obrigações a serem cumpridas pelas juntas comerciais.  

II. No caso de homonímias entre os sócios, deve-se aplicar, também por analogia, a regra do § 

1º do art. 6º do Dec. 916, de 1890, que dispõe: “Se o comerciante tiver nome idêntico ao de 

outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga”. Assim, se duas sociedades de 

advogados, inscritas em seccionais diferentes, tiverem o mesmo nome, é obrigação daquela 

que se constituiu depois acrescentar designação que a distinga da mais antiga.  

III. Embora a exclusividade possa ser exercida em juízo nos moldes do acima exposto, resta 

uma questão prática de como evitar, preventivamente, o surgimento de sociedades de 

advogados homônimas.  

IV. Entendo que, administrativamente, a OAB poderia baixar provimento nos moldes da 

Instrução Normativa DNRC nº 53/96, ensejando que as sociedades de advogados possam 

promover, nas outras seccionais, um registro de extensão da proteção de sua denominação 

social, independentemente da abertura de filial.  



Esse registro seria facultativo e teria função meramente preventiva, não representando 

condição prévia para quem, não o tendo feito, possa ingressar em juízo para reclamar a 

modificação de nome que cause confusão ou desvio de clientela.  

Outra alternativa seria a criação do Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados que, 

automaticamente, integrasse as bases de dados das seccionais, evitando o surgimento de 

sociedades de advogados homônimas.  

São Paulo, 20 de Setembro de 2001.  

NEWTON SILVEIRA 
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