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Estabelecimento 
Estabelecimento é o conjunto de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa 
(CC, art. 1142; no mesmo sentido, é o disposto no art. 2.555 do Código Civil italiano). No Brasil, 
quem primeiro estudou o estabelecimento foi Oscar Barreto Filho, que o definiu como um 
“complexo de meios materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada 
espécie de comércio”. Os bens materiais/corpóreos são aqueles que se caracterizam por ocupar 
espaço no mundo exterior, por exemplo, as mercadorias, as instalações, as máquinas, entre 
outros. Já os bens imateriais/incorpóreos são coisas que não ocupam lugar no mundo exterior, 
sendo resultado da elaboração abstrata humana, como os títulos dos estabelecimentos, as 
marcas, as patentes, os desenhos industriais etc. A empresa é uma atividade exercida pelo 
empresário. Para ele poder exercer sua atividade, é necessário um estabelecimento em que 
estarão conjugados bens na intenção de alcançar o lucro (mas pode-se dizer que, para o exercício 
de uma atividade intelectual, também se requer um estabelecimento). Contudo, o 
estabelecimento é o instrumento para o empresário exercer sua atividade; é a base física da 
empresa (mas pode ser virtual, como será visto adiante). Normalmente, é o local onde os clientes 
do empresário se dirigem para realizar negócios. Quanto à natureza jurídica do estabelecimento, 
Marcos Paulo de Almeida Salles lembra que o estabelecimento é uma universalidade de fato, que 
difere da universalidade de direito, pois nesta a destinação unitária decorre de norma jurídica, 
como no caso da massa falida, em razão da pretensão legal liquidatória. Sendo o estabelecimento 
uma universalidade de fato, significa que ele é uma pluralidade de bens singulares pertencentes à 
mesma pessoa, tendo destinação unitária (por exemplo, o desenvolvimento da empresa) por 
instituição de seu titular (no caso, o empresário), à luz do art. 90 do Código Civil. Bens singulares 
são aqueles que, embora reunidos, se consideram por si sós, independentemente dos demais. 
Vale destacar que os bens que formam a universalidade de fato podem ser objeto de relações 
jurídicas autônomas. Teoricamente, o estabelecimento pode ter natureza civil ou empresarial. 
Tanto é que o Código Civil expressa “Do estabelecimento” e não “Do estabelecimento 
empresarial”. A princípio, o estabelecimento de atividade intelectual, rural ou cooperativa tem 
natureza civil; de indústria, comércio ou prestação de serviço em geral, empresarial. Mais 
adiante trataremos da possibilidade ou não de a atividade rural e a cooperativa serem tidas como 
atividades empresariais. Para o estudo do estabelecimento é necessário tratar de alguns 
elementos inerentes a ele, como: o aviamento, a clientela, o trespasse, entre outros, conforme 
veremos a seguir. 
Aviamento 
Para explicar o que vem a ser aviamento, é necessário ponderar que o estabelecimento tem 
condições de produzir lucro para o empreendedor. Esse fato é chamado aviamento, ou seja, é a 
aptidão de produzir lucro conferido ao estabelecimento a partir do resultado de variados fatores, 
quais sejam, pessoais, materiais e imateriais. É um atributo do estabelecimento, sendo a clientela 
um dos fatores do aviamento. Conforme Sérgio Campinho, a organização dos fatores que 
compõem o estabelecimento determina o grau de eficiência na produção de lucros, que é o objeto 
desejado pelo empresário. É pertinente mencionar que o aviamento pode ser objetivo e 
subjetivo. O primeiro, aviamento objetivo, decorre de aspectos extrínsecos à atividade do 
empresário, como é o caso da localização do estabelecimento (local goodwill); o segundo, 
subjetivo, deriva de aspectos intrínsecos e conceituais quanto à atuação do empresário, como, 
por exemplo, a sua competência e boa fama à frente de seu negócio (personal goodwill). 
O aviamento objetivo que ocorre em razão da localização do estabelecimento pode ter como 
exemplo o caso de uma lanchonete em um colégio ou uma floricultura em frente de um 
cemitério. Nesse caso, o cliente compra porque não tem outro lugar próximo; ou então porque 
está com pressa. Assim, o fator extrínseco, localização, é o maior fator da lucratividade. 
Por sua vez, o aviamento subjetivo ao ocorrer em razão da competência do empresário pode ser  
 

exemplificado por um restaurante ou salão de cabeleireiro. Nessa hipótese, o cliente vai ao restaurante 
ou salão em razão da confiança que tem na pessoa que está à frente do negócio, ou por sua fama ou 
qualificação, não importando necessariamente a sua localização. 
Muitas vezes pode-se estar diante de um estabelecimento com aviamento objetivo e subjetivo ao mesmo 
tempo, como, por exemplo, se certa empresa de atributos conceituais e intrínsecos esteja muito bem 
localizada, como em um shopping center. Por mais contraditório que possa parecer do ponto de vista 
concorrencial, às vezes o aviamento se dá em razão de o estabelecimento estar localizado próximo aos 
concorrentes. Nesse caso, a clientela é atraída para certa localidade em razão de lá haver várias opções de 
fornecedores. Exemplificativamente, na cidade de São Paulo existem aproximadamente trinta ruas (ou 
regiões) tidas como temáticas: rua das noivas (rua São Caetano – bairro do Bom Retiro), rua dos 
instrumentos musicais (rua Teodoro Sampaio – bairro Pinheiros) etc. O simples fato de um empresário 
ter uma loja de vestidos de noiva ou de instrumentos musicais nessas ruas já é um aviamento, pois 
nessas localidades circula um grande número de pessoas interessadas nesses produtos. 
Clientela 
Clientela difere de aviamento. A clientela é definida por Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa como “o 
conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o estabelecimento relações continuadas de procura de 
bens e de serviços”.  Nem o aviamento nem a clientela pertencem ao estabelecimento (não são 
propriedades do empresário); no entanto, tanto um como o outro são levados em consideração na 
ocasião da alienação do estabelecimento. Isso ocorre porque há concorrência no mercado; enquanto a 
clientela permanecer fiel, o aviamento existirá. Mas isso pode mudar no decorrer do tempo, como com o 
surgimento de novos concorrentes. De qualquer forma, o aviamento e a clientela são fatores 
consideráveis e são apurados por métodos econômico-contábeis de fluxo de caixa descontado, como 
acontece, exemplificativamente, em negociações de corretoras de seguros e agências de publicidade. 
Trespasse/alienação 
Trespasse significa transferir para outro. No direito empresarial trata-se da alienação do 
estabelecimento, ou seja, que este pode ser objeto de direitos, ou que pode ser negociado. No entanto, 
deve ser feita a averbação na Junta Comercial, produzindo efeito perante terceiros apenas depois da 
publicação (CC, arts. 1.143 e 1.144). Amador Paes de Almeida chama a atenção para o fato de que o 
estabelecimento pode ser objeto de negócio jurídico na forma de cessão ou venda, arrendamento ou 
usufruto. Deve-se verificar, na alienação do estabelecimento, se ao empresário irão restar bens 
suficientes para saldar suas dívidas; caso contrário, ele deverá pedir anuência de todos os seus credores. 
Caso haja uma contrariedade a esse mandamento, a alienação não terá eficácia (CC, art. 1.145). Essa 
regra se dá em razão da máxima do Direito “o patrimônio é a garantia dos credores”, o que é aplicável ao 
estabelecimento enquanto conjunto de bens do empresário. A propósito é a Súmula 451 do STJ: “É 
legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. Além disso, a Lei n. 11.101/2005 (Lei de 
Falência), art. 94, estabelece que será decretada a falência do empresário que transferir seu 
estabelecimento sem consentimento dos credores ou simular a transferência. Obviamente, tal regra não 
será aplicável se a transferência do estabelecimento se der por força da recuperação judicial de empresas 
cujo plano foi aprovado pelos credores. Em razão da venda do estabelecimento, o adquirente responde 
pelos débitos anteriores deste (desde que contabilizados). E, pelos mesmos débitos anteriores, o 
alienante continua solidariamente responsável por 1 ano (CC, art. 1.146). 
O alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência com o adquirente por 5 anos, ou seja, está 
impedido de abrir idêntico tipo de negócio em uma distância que possa afetar a clientela do adquirente, 
salvo autorização expressa no contrato de compra e venda (CC, art. 1.147). Trata-se da cláusula implícita 
de não restabelecimento, como é conhecida, cujo vendedor não pode, por certo período, exercer a mesma 
atividade econômica exercida anteriormente, sob pena de concorrência desleal e ausência de boa-fé. 
Outra regra reside no fato de que o adquirente se sub-roga nos contratos firmados pelo alienante e nos 
direitos decorrentes da compra do estabelecimento, produzindo efeitos a partir da publicação da 
alienação (CC, arts. 1.148 
e 1.149). 



decorrentes da compra do estabelecimento, produzindo efeitos a partir da publicação da 
alienação (CC, arts. 1.148 e 1.149). 
Ponto e fundo de comércio 
Ponto ou ponto empresarial é a localização física do estabelecimento, que é valorizado pelo 
deslocamento efetuado dos clientes desde a saída de um local até a chegada nele para realizarem 
suas compras. É válido ter em conta que o ponto tem sentido diverso da propriedade do imóvel. 
Quando um imóvel é locado para um empresário, pode se dizer que a propriedade é tanto civil 
quanto empresarial. Civilmente, a propriedade em si é do seu proprietário. Empresarialmente, 
com relação ao ponto, é do empresário. Esse valor adquirido pelo ponto, em razão do 
desenvolvimento da atividade empresarial e pelo decurso do tempo, também é chamado fundo 
de comércio (ou fundo empresarial). É um valor decorrente da atuação (trabalho) do 
empresário. Assim, fundo de comércio significa o resultado da atividade do empresário, que com 
o decorrer do tempo agrega valor econômico ao local onde está estabelecido. Por isso, o ponto 
confere valor próprio ao local, que claramente pertence ao patrimônio do empresário. Nesse 
sentido, REsp 189.380. Dessa forma, quando se vê um anúncio de “passa-se o ponto”, na 
realidade não se está vendendo a propriedade do imóvel, mas, sim, a propriedade sobre o ponto. 
Ação renovatória 
A formação do fundo de comércio justifica a proteção ao empresário locatário de imóvel 
destinado ao exercício de sua atividade empresarial, pois o empresário tem o direito de renovar 
compulsoriamente o contrato de locação por meio de ação renovatória (Lei das Locações – Lei 
n. 8.245/91, art. 51). Sem prejuízo do disposto no item sobre “locação mercantil”, o que se 
recomenda a leitura, a ação renovatória é cabível quando: (i) não houver acordo entre locatário 
e locador para renovar o contrato de locação; ou (ii) houver abuso por parte do locador referente 
ao preço para a renovação do aluguel. É possível obter a renovação do contrato de locação por 
um prazo igual ao estabelecido, desde que: o contrato tenha sido celebrado por escrito e com 
prazo determinado; o prazo mínimo de locação tenha 5 anos; o empresário esteja explorando o 
mesmo ramo de atividade há pelo menos 3 anos (Lei n. 8.245/91, art. 51, caput, I a III). 
O período para ajuizar a ação renovatória é no penúltimo semestre de vigência do contrato, ou 
seja, num contrato de 5 anos (que é composto de dez semestres), a ação deve ser ajuizada 
durante os meses do nono semestre (Lei n. 8.245/91, art. 51, § 5º). Como exceção, o locatário 
não terá direito à renovação compulsória do contrato de locação quando o locador pleitear a 
retomada do imóvel para: uso próprio ou transferência de fundo de comércio (que exista há mais 
de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital social o locador, seu cônjuge, ascendente ou 
descendente), não podendo o imóvel ser destinado à atividade igual à do locatário, exceto se a 
locação envolvia o fundo de comércio com instalações e outros pertences; ou realização de obras 
determinadas pelo poder público que impliquem alteração substancial do imóvel ou modificação 
que aumente o valor da propriedade ou do negócio (Lei n. 8.245/91, art. 52). Especificamente 
sobre o prazo mínimo de 5 anos, ele pode ser decorrente da soma de dois ou mais contratos, 
mesmo que tenha havido a mudança de inquilino, ou seja, inicialmente era um empresário que 
passou o ponto para outro empresário, que, por sua vez, continuou explorando o mesmo negócio. 
Mas o art. 13 da Lei n. 8.245/91 dispõe que a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do 
imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador, o que, 
em tese, também é aplicável à locação mercantil. Uma vez renovado o contrato por força de 
sentença judicial que julgou procedente a demanda, existe a possibilidade de o locatário pleitear 
outras vezes a renovação do contrato de locação via nova ação renovatória, desde que atendidos 
aos requisitos da lei. No ambiente empresarial é muito comum o locador previamente adquirir, 
construir ou reformar substancialmente o imóvel com o fim de atender às especificações do 
pretenso locatário que usará o imóvel, por prazo determinado, para desenvolver sua atividade. 
Nestes casos, conforme o art. 54-A da Lei n. 8.245/1991 (acrescido pela Lei n. 12.744/2012), 
prevalecerão as disposições contratadas entre as partes, obedecendo aos procedimentos previstos 
na própria lei. Normalmente, o acordo anterior à locação é feito por um contrato preliminar 
(promessa de locação), cujo sentido é desde já estabelecer direitos e deveres para as partes,  

obrigando-as e implicando a possibilidade de adjudicação compulsória e/ou perdas e danos. 
Estabelecimento virtual 
Até alguns anos atrás o estabelecimento era somente físico, ou seja, um local em que os clientes do 
empresário se dirigiam para realizar negócios. 
Recentemente surgiu o estabelecimento virtual, que é um local não físico para onde os clientes também 
se dirigem (não por deslocamento físico, mas, sim, por deslocamento virtual) em busca de negócios. 
Estabelecimento virtual é um site (sítio eletrônico). Site é o conjunto de informações e imagens alocadas 
em um servidor e disponibilizadas de forma virtual na internet. 
O acesso virtual ao site é feito por meio de um endereço eletrônico, ou melhor, pelo nome de domínio 
(por exemplo: www.computadorlegal.com.br). O nome de domínio identifica o estabelecimento virtual. 
Dessa forma, é pelo site que a atividade do empresário – atuante no comércio eletrônico – passa a ser 
difundida e desenvolvida, pois é nesse local virtual que os clientes podem realizar compras, por meio de 
um deslocamento virtual. 
Dependendo do ramo de negócio, para o empresário, o avanço da informática e o uso da internet são 
ferramentas importantíssimas no desenvolvimento de sua atividade mercantil, sendo uma ferramenta 
que auxilia na busca do lucro, pois os clientes podem adquirir produtos e serviços pela rede 
mundial de computadores. 
Assim, um nome de domínio pode ser considerado um ponto virtual, logo, passível de proteção jurídica 
da mesma maneira que o ponto físico. 
Percebe-se que os conceitos expostos até aqui (estabelecimento, título do estabelecimento, aviamento e 
clientela) são aplicáveis ao fato de o site poder ser considerado um estabelecimento virtual. Dessa forma, 
o nome de domínio (que espelha o endereço virtual do estabelecimento, o qual é registrado no 
www.registro.br) goza de proteção jurídica, sendo regulado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR – NIC.BR, à luz das Resoluções n. 001/2005 e n. 008/2008 do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil – CGI.BR; a primeira estabelece a competência do NIC.BR e a segunda, os critérios para os nomes 
de domínios. 
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