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A noção de “bem”, como objeto do direito  

A exclusividade de que se fala se exerce sobre bens intangíveis 
1
. . Que são bens?  

No entender de Ulpiano, bem era aquilo capaz de satisfazer um desejo: “bona ex eo 

dicuntor quod beant, hoc est beatus faciunt” (fr. . 49 D verb. . sing. . L. . 16). . Por outro 

lado, a noção tradicional da Economia 
2
 define como “bem” o objeto capaz de satisfazer 

uma necessidade humana, sendo disponível e escasso; para o jurista, “bem” é o objeto de 

um direito. . 

É de se notar que nem todos os bens jurídicos serão bens econômicos, pois os há de caráter 

apatrimonial, como as relações de família puras e a cidadania. . Noção próxima de bem é 

                                                 

1 João Paulo Capella Nascimento, A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. 

/Jun. 1997. 

2 Galvez, Manual de Economia Política. Forense, 1964. 



coisa, que boa parte da doutrina considera sinônimo, porém é mais correto reservar a 

palavra coisa para os “elementos destacáveis da matéria circundante” 
3
. . 

De outro lado, nem todas as coisas são bens, por serem incapazes de satisfazer um desejo 

ou uma necessidade humana; como há coisas capazes de satisfazer desejo ou necessidade, 

mas que não são disponíveis nem escassos (como o ar), têm-se tanto coisas que não são 

bens econômicos como bens jurídicos patrimoniais que não são coisas. . São as coisas que, 

simultaneamente, são bens jurídicos patrimoniais que se tornam objeto dos direitos reais, 

inclusive da propriedade, na acepção tradicional, romanística. . 

O bem intangível  

O que são bens intangíveis? A tradição estóica (Zenão), classificava como coisas corpóreas 

todos os objetos apreensíveis pelos sentidos; assim, Lucrécio, descrevendo a sensação do 

vento na pelo, comenta que “na natureza também existem corpos invisíveis”. . A doutrina 

jurídica do período clássico, porém, adotou o entendimento platônico, de que coisa é o 

objeto tangível:  

corporales heao sunt quae sui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, 

argentum, et denique alia res inumerabiles. . Incorporales autem sunt quae tangi non possunt, 

quales sunt ea, quod in jure consistunt (Gaio Inst. . II Pars. . 12/14). .  

 A distinção de Cícero é igualmente interessante: há coisas que existem (quae sunt) e outras 

que se concebem (quae intelleguntur) 
4
. . 

Neste sentido, Blackstone viria a definir bens corpóreos como os objetos  

“as affects the senses, such as can be seen and handed by the body” 

Incorpóreos, por sua vez, seriam  

“creatures of the mind and exist only in contemplation” 
5
. . 

Curiosamente, o Direito Romano considera como bem corpóreo a propriedade, plena in re 

potestas, tão intrínseco era o direito no interior da coisa. . Seriam intangíveis, por outro 

lado, o usucapião, a tutela, o usufruto, e as obrigações; como se vê, também são incluídos 

na relação bens intangíveis de caráter não inteiramente patrimonial, como a tutela. .  

Clóvis Bevilacqua tinha, como bem jurídico intangível, a ação humana objeto do direito de 

crédito; num mesmo sentido, falando da energia, diz Savatier:  

                                                 

3 Passarelli, Teoria Geral do Direito Civil. Atlântida, Coimbra, 1969, pg. 35. 

4 Mattos Peixoto, Curso de Direito romano, Haddad Editores, Rio, 1955, pg. 330; Lucretius: The Nature of Things. 

Britannica, Chicago, 1962. Vide A Natureza Jurídica do Direito sobre Bens Imateriais, de João Paulo Capella Nascimento, 

Revista da ABPI 28 (1997). 

5 Birkenhead, Laws Relating to Real Property in Encyclopedia Britannica 14a 4a. Ed., 1926. 



“Ce travail, comme celui de l’homme, se vend dans ses résultés seulement, dont il ne peut 

être isolé en tant que bien corporel. (. ... .) Objet de créances considérables, elle non saurait 

donc être un objet de propriété” 
6
. . 

Subsistem controvérsias sobre a possibilidade de se considerar um direito como sendo um 

bem jurídico. . Para De Ruggero, por exemplo, quando se tem um direito sobre um direito 

(p. . ex. .: uma promessa de venda de ações escriturais) o objeto do primeiro daqueles seria 

a utilidade implícita no segundo 
7
. . Argumenta-se, no entanto, que o valor econômico de 

um direito é diverso do seu objeto, como se percebe facilmente ao avaliar-se um crédito 

diferido ou inseguro. . 

A par dos direitos, do trabalho humano e da energia, costuma-se falar de “bens imateriais” 

em relação às criações do espírito humano, as obras artísticas, científicas, literárias, ou os 

produtos da inventiva industrial 
8
. .  

Especificação 

Elemento essencial para a noção de bem imaterial, no entanto, é a categoria jurídica de 

especificação, que nos vem de uma sólida tradição romanística. . Dizem as Institutas de 

Justiniano, II, 1, 34: 

Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur pictura, 

qualiscumque sit, tabulae cedere. . sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere: 

ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere. .  

Hoje, a norma está incorporada ao art. . 611 do Código Civil de 1916 (Art. . 1. .269 do 

Código de 2002), segundo o qual "aquele que, trabalhando em matéria prima, obtiver 

espécie nova, desta será proprietário se a matéria era sua, ainda que só em parte, e não 

puder restituir à forma anterior”. . Tal é a regra, independentemente da boa fé. .  

O ponto crucial para entender o tratamento da especificação no direito civil está no art. . 1. 

.270 do CC 2002, no que diz que “em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à 

tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a 

espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-

prima”. . O novo código sabiamente não enfatiza que tal valor deva ser econômico, ainda 

que provavelmente o seja na maioria das hipóteses; o Código de 1916 falava em “preço da 

mão de obra”. .  

Tal regra explica, ao nível elementar das relações de direito privado, como se dá a criação 

e a apropriação do bem imaterial. . Seja essa matéria prima física ou já imaterial (a cultura, 

ou uma obra preexistente, ou o estado da técnica), é a adição de valor resultante de um 

trabalho do criador que constitui a obra ou invento. . Na verdade, é a conversão do 

                                                 

6 Clóvis Bevilacqua, Teoria Geral do Direito Civil; Ministério da Justiça, 1966, pg. 179 e ss.; René Savatier Theorie des 

Obligations, Dalloz, Paris, 1965, nr. 41. 

7 Apud S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229. 

8 S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229. 



principal em acessório: o que é de outro – um texto literário, por exemplo – é convertido 

em matéria prima e, daí, em acessório de uma paródia ou recriação. . 

As normas do Código Civil não prevalecerão sobre as outras, mais específicas, das leis de 

Propriedade Intelectual, como a regra de que a obra derivada é autônoma, mas dependente 

de autorização do titular da obra primígena. . Pelo princípio da especificação, o acréscimo 

de valor que o autor derivado pudesse causar faria dispensar a autorização, ainda que não a 

indenização. .  

A imaterialidade do baço 

A questão da imaterialidade do objeto do direito intelectual foi objeto de uma curiosa e 

importante decisão judicial do estado da Califórnia, tendo como autor da ação um antigo 

paciente do titular de uma patente no campo da biologia celular, que reivindicava direitos 

sobre o privilégio ou sobre seus resultados pelo fato de que as células sobre as quais 

versava a patente terem sido retiradas de seu corpo. . O tribunal recusou-se a conceder a 

reivindicação, notando que a patente resultava do esforço inventivo, e não da matéria 

prima, que não seria, de forma alguma, invenção 
9
. . 

Disse a Suprema Corte da Califórnia: 

Finally, the subject matter of the Regents’ patent—the patented cell line and the products 

derived from it—cannot be Moore’s property. . This is because the patented cell line is both 

factually and legally distinct from the cells taken from Moore’s body. . Federal law permits 

the patenting of organisms that represent the product of "human ingenuity," but not naturally 

occurring organisms. . Human cell lines are patentable because "[l]ong-term adaptation and 

growth of human tissues and cells in culture is difficult—often considered an art…," and the 

probability of success is low. . It is this inventive effort that patent law rewards, not the 

discovery of naturally occurring raw materials. . Thus, Moore’s allegations that he owns the 

cell line and the products derived from it are inconsistent with the patent, which constitutes 

an authoritative determination that the cell line is the product of invention. . 
10

 

                                                 

9 Moore v. University of California, 51 CAL. 3D. 120, 15 u.s.p.q.2D. 1753 (1990). 

10 Moore v. Regents of Univ. of Cal., 793 P.2d 479 (Cal. 1990). Vide Joshua A. Kalkstein Moore v. Regents of the 

University of California Revisited, 3 YALE SYMP. L. & TECH. 4 (2000),  

<http://lawtech.law.yale.edu/symposium/00/speech_kalkstein.htm> De outro lado, vide Danforth, Cells, Sales, & Royalties: 

The Patient's Right to a Portion of the Profits (1988) 6 Yale L. & Pol'y Rev. 179, 197. Although a patient who donates cells 

does not fit squarely within the definition of a joint inventor, the policy reasons that inform joint inventor patents should 

also apply to cell donors. Neither John Moore nor any other patient whose cells become the basis for a patentable cell line 

qualifies as a 'joint inventor' because he or she did not further the development of the product in any intellectual or 

conceptual sense. Nor does the status of patients as sole owners of a component part make them deserving of joint 

inventorship status. What the patients did do, knowingly or unknowingly, is collaborate with the researchers by donating 

their body tissue . . . By providing the researchers with unique raw materials, without which the resulting product could not 

exist, the donors become necessary contributors to the product. Concededly, the patent is not granted for the cell as it is 

found in nature, but for the modified biogenetic product. However, the uniqueness of the product that gives rise to its 

patentability stems from the uniqueness of the original cell. A patient's claim to share in the profits flowing from a patent 

would be analogous to that of an inventor whose collaboration was essential to the success of a resulting product. The 

patient was not a coequal, but was a necessary contributor to the cell line.", 



Imaterialidade como regra de reprodução  

A noção empírica de imaterialidade ingressa no campo do Direito, em particular no que 

toca à Propriedade Imaterial, quando se constata que a diferença entre a coisa - livro, 

células, máquinas - e o objeto do Direito está que este se constitui numa regra de 

reprodução. . Tal noção, que já se esboçava na obra de Hegel sobre filosofia do Direito 
11

, 

encontra uma expressão precisa em Troller: 

La nature intellectuelle des biens immatériels - qui est indépendante de leur fixation 

corporelle et de leur emploi - leur assure un pouvoir particulier caractérisé dans le domaine 

de la fabrication et de la vente des biens. . Une invention peut servir dans tous les pays 

comme règle pour fabriquer de façon illimitée une marchandise ou por exécuter une activité. . 

On peut représenter une oeuvre littéraire, musicale ou artistique en divers lieux et au même 

moment. . L’usage du signe discount de l’entreprise ou de la marchandise maintient et 

renforce sa capacité de référence et, partant, d’individualisation. . Tous les biens immatériels 

peuvent être la source d’un usage indéfiniment répété, quantitativement, dans le temps et 

dans l’espace. . 
12

  

Irrestrita sua aplicação como regra, a criação imaterial não tem, intrinsecamente, a escassez 

necessária para transformar um bem em bem econômico. . Para que se mantenha a 

produção intelectual como atividade racional de produção econômica, é preciso dotá-la de 

economicidade, através de uma escassez artificial. . A transformação desta regra de 

aplicação ilimitada, num bem econômico, se dá pela atribuição de uma exclusividade de 

Direito 
13

. .  

A intangibilidade do lucro futuro 

Intangível por ser incorpóreo, ou por consistir apenas na concepção, o bem só se torna 

econômico, e por isso, objeto potencial de uma propriedade, quando satisfaz o requisito 

essencial de escassez e disponibilidade. . Assim, a Propriedade Intelectual só se exerce 

sobre um objeto imaterial específico. . Não é a simples intangibilidade filosófica, ou a 

impossibilidade de tocar com as mãos, que o caracteriza. .  

Numa economia concorrencial, tal objeto é uma criação estética, um investimento em 

imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa oportunidade de 

                                                 

11 Filosofia do Direito, § 69: The first question is whether such a separation between ownership of the thing and the power 

to produce facsimiles which is given with the thing is compatible with the concept of property, or whether it does not cancel 

the complete and free ownership (see § 62) on which there originally depends the option of the original producer of 

intellectual work to reserve to himself the power to reproduce, or to part with this power as a thing of value, or to attach no 

value to it at all and surrender it together with the single exemplar of his work. I reply that this power to reproduce has a 

special character, viz. it is that in virtue of which the thing is not merely a possession but a capital asset. 

12 Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1978, p. 34. 

13 Lawrence J.Siskind The IP Myth: What's the Big Idea? Intellectual Property, Summer 1996: “Beneath the mystique of 

intellectual property law, the reality is a lot simpler, a lot more pedestrian. Intellectual property, for the most part, is not high 

tech. It is not even low tech. It is no tech. Its clientele and subject matter are low brow. (…) Intellectual property law is not 

complex. It has none of the technical intricacies of tax, or the majestic subtleties of constitutional law, or even the broad, 

experience-driven dogmas of tort law. It is essentially simplistic. It says, in varying ways, don't copy”. 



haver receita pela exploração de uma atividade empresarial 
14

. . Ou, como queria Vivante, 

a expectativa de lucros futuros 
15

. .  

Uma propriedade sobre o valor de troca  

Um exemplo do Direito Americano ilustra a geração da consciência jurídica sobre este 

particular objeto de tutela jurídica. .  

Uma importantíssima lide foi trazida à Suprema Corte Americana em 1876 
16

: os 

proprietário dos armazéns de cereais do Estado de lllinois haviam recorrido à cúpula do 

poder judiciário dos Estados Unidos, questionando o direito de um governo estadual 

regular os preços de seus produtos. . As autoridades estaduais afirmavam que, pelo poder 

de mercado que os armazenadores tinham, os consumidores se viam obrigados a adquirir os 

cereais, bens de primeira necessidade, a qualquer preço imposto. . 

O caso, como nota John Commons 
17

, se revestia de uma importância especial, em vista do 

princípio legal, no sistema anglo-americano então vigente, de que o Estado só podia regular 

a atividade econômica exercida sob concessão. . Uma estrada, uma ponte, a exploração de 

uma via navegável podiam ter pedágios ou prazos de utilização limitados pela autoridade, 

por serem naturalmente bens públicos, concedidos à exploração privada; mas o comércio 

de cereais jamais fora atividade pública. . 

A Corte terminou por concluir que o controle do preço dos grãos distribuídos ao público 

em geral implicava num poder de fato, detido por particulares, e incidente sob a esfera 

jurídica de terceiros. . O estado tinha pois o dever de regular os preços excessivos, segundo 

o pensamento de Hegel - aliás presente nas ponderações dos juízes. . 

Esta foi a primeira vez, diz Commons , que surge no Direito Americano a consciência do 

poder econômico do empresário capitalista. . Esta nova soberania, paralela e similar à do 

Estado, consistia no poder de negar, a quem necessitava, os bens econômicos que o 

empresário puder produzir ou vender. .  

No caso de lllinois, os armazenadores se recusavam a suprir os bens necessários ao 

consumo do público, a não ser por um preço determinado, desproporcionado ao custo 

somado a uma margem razoável de lucratividade. . A atuação da autoridade estatal, julgada 

constitucional pelo Supremo, tinha o propósito de controlar tal poder econômico, sob a 

lógica de uma justiça distributiva. . Mas a solução do caso extravasava o simples sui cuique 

                                                 

14 Numa obra de caráter introdutório, não nos cabe enfrentar a cesura filosófica entre o imaterial da regra de reprodução, 

que preside à vigorosa escola jurídica de feição germânica (id quod intelleguntur...), e o imaterial porque expectativa de 

resultado futuro. Cientes do enorme abismo entre os dois conceitos, ficamos aqui com a constatação de que, no contexto 

histórico da economia de mercado (e arriscando-nos a uma boutade), o imaterial atrai o imaterial como condição de sua 

existência no mundo material. 

15 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840. 

16 Munn v. lllinois; 94 U.S. 113, 149. 1876.  

17 Legal Foundations of Capitalism, Univ. of Minnesotta Press, 1959, p. 27. 



tribuere: o que se percebia era a emergência de uma soberania nova, e sua confrontação 

com o poder estatal clássico. . 

Não é simples coincidência o fato de que a elaboração judicial destas novas relações de 

soberania foi contemporânea à modificação jurisprudencial que, nos Estados Unidos, 

sofreu o conceito de propriedade. . O direito anterior entendia a propriedade como uma 

liberdade de fruir, de gozar e de dispor ao abrigo da lei; o nódulo da propriedade, porém, 

era a facilidade de usufruir do bem que lhe era objeto. . 

Commons historia a geração do novo conceito através de uma série de julgados sucessivos 

da Suprema Corte do fim do séc. . XIX. . Em 1884, apenas a minoria da corte entendeu, no 

caso dos matadouros da Cidade de St. . Louis 
18

, que haveria infração do princípio 

constitucional de respeito à propriedade privada na proibição de um empresário exercer um 

ramo de comércio. . A municipalidade daquela cidade havia dado exclusividade para o 

abate de animais a um determinado matadouro, por razões higiênicas; os demais abatedores 

recorriam contra o que entendiam como uma expropriação inconstitucional. . 

O argumento vencedor era que a propriedade física dos matadouros ficara intacta e, 

portanto, inexistia expropriação. . A perda da capacidade de os bens materiais em questão 

gerar receita empresarial não foi considerada como capaz de afetar a propriedade. . 

Em 1890, porém, a maioria passou a esposar a tese minoritária de 1884. . As ferrovias 

privadas do Estado de Minnesota contestavam o poder de polícia da autoridade estadual, a 

qual vinha estabelecendo suas tarifas 
19

; as ferrovias invocavam o mesmo princípio 

constitucional. . O acórdão, desta vez, entendeu que houvera expropriação: ao fixar tarifas 

a autoridade local retirava das ferrovias o poder de cobrar o que quisessem. .  

A expropriação (parcial) não recaía sobre o valor de uso dos bens das ferrovias, mas sobre 

sua capacidade de haver receita, nos limites extremos do mercado. . As empresas não 

podiam mais elevar seus preços até o limite em que os seus clientes tivessem que renunciar 

a seus serviços; a diferença entre a tarifa (limite jurídico) e o máximo do preço (limite 

econômico) havia sido desapropriado - sem compensação. . 

Claramente, havia aí uma propriedade intangível, imaterial, que consistia na capacidade de 

haver receita na exploração de uma atividade econômica. . O que Commons denomina, 

numa metáfora poderosa, como propriedade sobre o valor de troca. . 

                                                 

18 Butcher’s Union Co. v. Crescent City Co. 1.11 U.S. 746, 751. 

19 Chicago, M.S.T.P. Co. v. Minnesota, 134 U.S. 1890. Posteriormente, vide See v. Heppenheimer 69 N.J. 36.61 A 843 

1905, citado em Cary, Corporation Law, pg. 1096. Também em nosso trabalho “Da conferência de bens intangíveis ao 

capital das sociedades anônimas”, publicada na Revista Direito Mercantil no. 33, de janeiro de 1980. 



Um conceito medieval  

A noção de que se deva dar proteção jurídica à oportunidade de obter receita futura com 

uma atividade empresarial, embora de aparência nova, foi reconhecida em Direito, há 

séculos, no início do capitalismo europeu. . 

A sensibilidade jurídica para a existência de tal valor, aliás, data de bem antes, como o 

demonstra a instituição de monopólios pelo Estado romano 
20

. . Mas se pode, com cada 

razão, tomar o jus intraturae das cidades italianas do quatrocento como um dos marcos 

históricos da criação de um direito próprio da economia capitalista. . 

O artesão ou mercador que tomava em aluguel sua oficina ou loja e criava uma clientela 

centrada no local de seu comércio ou indústria, adquiria o direito de haver do proprietário 

do imóvel, que o intentasse despejar, um pagamento pela valorização do ponto. . O ius 

intraturae era exatamente o reconhecimento de que o valor dos lucros razoavelmente 

esperados pelo exercício da atividade empresarial deveria ser somado ao do imóvel locado, 

constituindo a parte não tangível da propriedade 
21

. . 

Ora, tal “propriedade sobre o valor de troca”, como o quer Commons 
22

, é algo da 

experiência cotidiana, pedestre, de qualquer advogado forense. . O cálculo do valor de um 

fundo de comércio, no caso de denegação de renovatória ou da apuração de haveres, não é 

outra coisa senão o reconhecimento fáctico da existência de um valor intangível, somado 

ao das coisas física, a que o direito assegura proteção. . 

As várias formas de calcular o valor do fundo de comércio levam em conta o lucro médio 

apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios 

futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro 

futuro 
23

. . O equivalente jurídico da organização empresarial, do aviamento dos intangíveis 

da empresa, é assim quantificado e definido como a reditibilidade da empresa. . 

Esta capacidade de obter réditos resulta, seja da localização do estabelecimento, seja da 

qualidade dos seus produtos ou serviços, ou da eficácia da veiculação publicitária; é aquilo 

capaz de captar, entre os concorrentes igualmente disputando o mesmo mercado, a boa 

vontade da clientela. . É o goodwill do direito anglo-saxão, ou a clientela na versão latina 
24

. . 

                                                 

20 O. Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire. Ed. Britannica, 1952, pg. 659. 

21 Barreto Filho, op. cit. loc. cit. 

22 Legal Foundations of Capitalism, Univ. of Minnesotta Press, 1959, p. 27. 

23 Luiz Autuori, Fundo de Comércio, Forense, 1957. G.B. Vegni-Neri, Arbitramento de Aluguel, Nacional, 1979; Denis 

Borges Barbosa, Aviamento ou Fundo de Investimento. Panorama da Tecnologia, abr. 1988. Barbosa, Mario Figueiredo, 

Valor da clientela no fundo de comercio, Rio de Janeiro, Forense, 1989.  

24 Cabe mencionar a interessante distinção, trazida do Direito Francês, entre clientèle, o afluxo de receita resultante da 

qualidade ou reputação dos produtos ou serviços, e achalandage, o fluxo de receita resultante simplesmente da localização: 

um restaurante de estação ferroviária têm freguesia, sendo ou não de qualidade.  



Mas a reditibilidade resulta, também, do exercício do poder econômico. . Um local é bom 

ou ruim para a clientela em razão do custo da alternativa de se valer de outro fornecedor, e 

poder de negar-se a fornecer é equivalente a este custo alternativo; o mesmo ocorre com 

vantagem qualitativa, real ou induzida publicitariamente. . Inexistindo outro fornecedor, no 

mercado ou setor considerado, o poder econômico obtido pelo empresário tende a ser 

infinito, limitado apenas pela possibilidade de o público deixar de necessitar o produto ou 

serviço. . 

A coisa e a oportunidade  

A relação jurídica entre o empresário e sua clientela, a oportunidade comercial, é de 

natureza similar a que tem o lavrador em relação a um trato de terra, ou do acionista e sua 

participação societária; é a faculdade de fruir dos resultados eventuais 
25

. . O empresário 

tem, ademais, como o lavrador, um poder jurídico de exigir que o resto do mundo se 

abstenha de perturbar indevidamente o aproveitamento da oportunidade comercial obtida; é 

a contrapartida da liberdade de exercer a atividade empresarial. .  

A razão das leis de repressão à concorrência desleal é exatamente proteger a atividade 

empresarial na exploração da oportunidade de clientela. . Tais leis, muitas vezes, definem 

um rol mínimo de ações típicas que lesam a liberdade de um competidor aproveitar-se da 

oportunidade comercial, tais como o denigramento deste, de seus produtos ou serviços, ou 

atos que confundam um empresário com um competidor e os produtos ou serviços de um 

com os do outro. . Mas a grande maioria (inclusive a lei brasileira ) deixa em aberto a 

caracterização de tais ações, outras que as integrantes do tipo penal, proibindo em geral 

aquelas que falseiem a concorrência, em prejuízo de um determinado competidor. . 

A similitude entre o lavrador e o empresário consiste apenas no fato de que ambos exercem 

faculdades de fundo econômico, sob a tutela de poderes jurídicos absolutos, ou seja, 

voltados contra todos, indiscriminadamente, como um dever de abstenção. . Distinguem-se 

propriedade do lavrador e a posição do empresário, pois aquele direito real se exerce em 

relação a um objeto uno e único, que naturalmente induz a um direito exclusivo: como 

regra geral, a propriedade de um exclui outra da mesma natureza ou grau. . Não assim o 

direito absoluto do empresário. . 

Com efeito, é possível várias pessoas exercerem a mesma atividade perante o mesmo 

mercado; é esta, aliás, a regra - a racionalidade ostensiva do sistema capitalista exige que 

os direitos absolutos exclusivos sobre as coisas tangíveis tenham o contraponto dos direitos 

absolutos não exclusivos sobre o mercado - ou, mais precisamente, de um poder absoluto, 

não exclusivo, sobre os demais participantes, atuais ou potenciais, da concorrência. . É, 

talvez, o sistema de checks and balances que moderaria o exercício do poder econômico e 

refrearia um pouco a sua acumulação. . 

                                                 

25 Savatier, op. cit. nr. 27. Diz J.X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, 

vol. V. no. 17: “Assim, o comerciante, cedendo o estabelecimento em atividade, não garante de futuro as relações 

porventura estabelecidas entre o cessionário e seus fregueses, fundadas na confiança recíproca; o que com o estabelecimento 

cede é a probabilidade de conservar o negócio a situação ou posição que adquiriu; é a freguesia possível e não a real.  



Observando-se mais atentamente, constata-se que, pelo menos nos sistemas em que, como 

no brasileiro, existe legislação especial de concorrência desleal, o poder absoluto de que 

cada empresário dispõe contra seus concorrentes tem matizes diversas daquele poder 

universal, negativo, que cada um exerce para assegurar sua liberdade econômica. . Sem 

que, na verdade, se desfigure a natureza do direito subjetivo, a contiguidade entre os 

concorrentes propicia uma intensificação das relações jurídicas, como a que se origina dos 

direitos propter rem resultantes da vizinhança, . . 

 


