
e-stabelecimento
teoria do estabelecimento comercial na internet, 

aplicativos, Websites, segregação patrimonial, trade 
dress eletrônico, concorrência online, ativos intangíveis 

cibernéticos e negócios Jurídicos.



editora Quartier latin do brasil

EmprEsa BrasilEira, fundada Em 20 dE novEmBro dE 2001
rua santo amaro, 316 – CEp 01315-000

vEndas: fonE (11) 3101-5780
Email: quartierlatin@quartierlatin.art.br

sitE: www.quartierlatin.art.br



pedro marcos nunes barbosa 
pEdromarCos@nBB.Com.Br

Doutor em Direito Comercial pela USP 
Mestre em Direito Civil pela UERJ 

Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio 
Professor de Direito Comercial e Direito Civil da PUC-Rio 

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados

Editora QuartiEr latin do Brasil

são paulo, outono 2016
quartierlatin@quartierlatin.art.br

www.quartierlatin.art.br

e-stabelecimento
teoria do estabelecimento comercial na internet, 

aplicativos, Websites, segregação patrimonial, trade 
dress eletrônico, concorrência online, ativos intangíveis 

cibernéticos e negócios Jurídicos.



Editora QuartiEr Latin do BrasiL
rua santo amaro, 316 – Centro – são Paulo

Cristofaro, Pedro Paulo; MaCHado fiLHo, Caio, 
(Coords.) – direito Empresarial Estudos Contemporâneos – são 
Paulo: Quartier Latin, 2016.

isBn 85-7674-

1.                  2.                   i. título 

Índices para catálogo sistemático:
1. Brasil: 
2. Brasil: 

Coordenação Editorial: Vinicius Vieira

diagramação: anderson dos santos Pinto

revisão Gramatical: ronaldo santos soares

Capa: anderson dos santos Pinto

Todos os direiTos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, 
especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a me-
morização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema 
de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. a 
violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal), com pena de prisão e multa, 
busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos direitos autorais).



sumário

agradecimentos ................................................................................ 11
Prefácio ............................................................................................. 15
apresentação por .............................................................................. 17
1. introdução .................................................................................... 21

parte i 
perfil conceitual – o estabelecimento comercial na 

contemporaneidade, e a azienda virtual na atualidade, 25

2. Primeiro Capítulo: o Estabelecimento Comercial e  
sua Virtualização .............................................................................. 27
2.1 o Estado da arte no Estudo do Estabelecimento Comercial: 
como a internet alterou os Parâmetros Jurídicos ............................. 28
2.2 o Perfil institucional do Estabelecimento Comercial:  
Empresa, Estabelecimento e aviamento .......................................... 23
2.3 os Elementos do Estabelecimento ............................................. 44
2.4 a Minoração da relevância Econômica do trespasse ................ 50
2.5 Causas da relativa Estagnação Mercantil pelas  
vias tradicionais ............................................................................... 53
2.6 algumas Causas da Expansão Mercantil pela internet ............... 56
3. segundo Capítulo: o Estabelecimento Comercial na internet 
e seu impacto no direito .................................................................. 69
3.1 do Processo de Virtualização do Estabelecimento Comercial  .. 69
3.2 do Estabelecimento Comercial Clássico ao seu  
desenvolvimento na internet ........................................................... 72
3.3 nomes de domínio, um neo destino Consumerista .................. 81
3.4 das transformações Concorrenciais advindas do 
Estabelecimento Comercial na internet ........................................... 85
3.5 o Estabelecimento na internet: Comercial, Civil, integral, 
Predominante e acessório ................................................................ 95

 



parte ii 
perfil estrutural – as propriedades imateriais, 

universalidades, separação patrimonial, titularidades 
comerciais e regime Jurídico, 111

4. terceiro Capítulo: um Estudo da Classificação do  
Estabelecimento Enquanto universitas .......................................... 113
4.1 os Bens Jurídicos, situação Jurídica subjetiva e  
as relações Jurídicas ....................................................................... 113
4.2 as universalidades Jurídicas e as universalidades de fato ........ 125
4.3 o Estabelecimento Comercial: divergências doutrinárias  
sobre sua Classificação .................................................................... 128
4.4 o Estabelecimento Comercial como Personalidade Jurídica .... 144
5. Quarto Capítulo: Propriedades na Constituição e 
suas diferentes funções ................................................................. 155
5.1 sistema Constitucional e as Propriedades................................. 155
5.2 Propriedades Comerciais .......................................................... 165
5.3 o Estabelecimento Comercial na internet como 
objeto Proprietário ........................................................................ 174
6. Quinto Capítulo: Exclusividades e diferentes atributos,  
a afetação Patrimonial ................................................................... 197
6.1 da Personalidade à delimitação de risco por  
outras técnicas .............................................................................. 197
6.2 do dogma da Legalidade Estrita ao Princípio  
da Juridicidade ................................................................................ 208
6.3 da afetação Patrimonial na fundação ..................................... 217
6.4 da afetação Patrimonial Voluntária por analogia da 
Lege Lata ....................................................................................... 222
6.5 a separação intrapersonalidade do 
Patrimônio e resguardos ................................................................ 228
6.6 da afetação Patrimonial nas aziendas Comerciais  
na internet ...................................................................................... 230
6.7 da Publicização da afetação Patrimonial Voluntária 
nos e-stabelecimentos ..................................................................... 233



parte iii 
perfil comunicacional – o estabelecimento comercial 

virtual, signos distintivos, direito à distintividade, 237

7. sexto Capítulo: signos distintivos e a interface 
com a Clientela ............................................................................... 239
7.1 a semiótica (semiologia) e a Pertinência simbólica ................ 239
7.2 signos distintivos e o Consumidor: Efeitos 
Econômicos e Psicológicos ............................................................. 254
7.3 os signos distintivos e a internet ............................................ 269
8.sétimo Capítulo: direito à diferença e o  
“Leading time” Concorrencial ....................................................... 283
8.1 a tutela da identidade ............................................................. 283
8.2 signos distintivos não registráveis e distintividade ................ 294
8.3 Parâmetros Estéticos e Vicissitudes .......................................... 301
8.4 Leading time como Método de diferenciação ........................ 304
8.5 Metamorfoses Estéticas nos e-stabelecimentos ........................ 308
8.6 um Encontro entre Trade Dress e software .............................. 315
8.7 os Elementos simbólicos e a internet ..................................... 317
9. Conclusões .................................................................................. 321

10. referências Bibliográficas ......................................................... 327





À minha mãe, Danusia Bárbara,
que faleceu no ocaso da elaboração desta obra.

Seu amor e suas influências culturais
me transformaram profundamente.

Vives em mim.





agradecimentos - 11

agradecimentos

o ápice da formação solene da vida acadêmica no direito é o 
doutorado. Entre tantos programas stricto sensu no Brasil, tive o privilégio de 
estudar nas duas melhores escolas jurídicas do País: usP e uErJ, ambas cus-
teadas pelos cidadãos brasileiros. obrigado a todos os contribuintes. tentei 
honrá-los com minha máxima diligência, não tendo perdido um dia de aula 
ou abandonado a pontualidade no meu estudo patrocinado pelo taxpayer.

ao chegar a este estágio de discência, é preciso reconhecer o fabuloso 
auxílio de alguns dos grandes professores que tive na minha vida, seja à época 
da graduação ( José augusto Galdino, José Carlos Vasconcellos e sergio 
Eloy), da Especialização (denis Borges Barbosa), do Mestrado (Guilherme 
Calmon, Guilherme Martins, Gustavo tepedino, Heloísa Helena Barboza, 
Maria Celina Bodin de Moraes e rosangela Gomes) e do doutorado 
( José reinaldo de Lima Lopes, newton silveira, Paula forgioni, rodrigo 
Broglia Mendes e Vera Helena de Mello franco). Vocês me inspiram e são 
orientadores intelectuais a me guiar pela minha história de vida. 

dois importantes interlocutores no doutorado findaram sua expe-
riência vital deixando enorme saudade em seus estudantes: Vera Helena 
de Mello franco (fantástica professora, amante dos valores republicanos) e 
Luciano Penteado. o mundo perdeu dois criativos autores e hermeneutas!

no ambiente da docência na faculdade de direito da Pontifícia 
universidade Católica do rio de Janeiro, absorvi um pouco da cultu-
ra jurídica de adriano Pilatti, Bruno redondo, Caitlin Mulholland, 
Carlos raymundo Cardoso, Celso de albuquerque, daniela Vargas, 
darcio augusto, Elizabeth tostes, fabio Leite, firly nascimento, 
flavia Limmer, flavia Viveiros de Castro, Gisele Cittadino, Gustavo 
sénéchal, Helvécio de Carvalho Couto, José roberto de Castro neves, 
Luiz Emygdio, Luiz Lessa, Manoel Peixinho, Manoel Vargas, Marcelo 
Calixto, Marcelo ferro, Marianna Montebello, Mauricio de albuquerque, 
nádia de araújo, norma Parente, Pablo renteria, Pedro Paulo Cristófaro, 
Pedro Paulo salles Cristófaro, regina Coeli, renato sertã, ricardo 
Brajterman, roberta Mauro, ronaldo Cramer, teresa Pantoja, Thamis 
dalsenter, Theophilo Miguel, Thula rafaela, Victória-amália sulocki e 
Vladimir Cardoso. algumas das ideias e sugestões adotadas na presente 
tese advieram de conversas informais nos almoços institucionais da PuC- 
-rio e na pausa para o café. Muito obrigado pelo convívio enriquecedor.



12 - agradecimentos

Merece menção particular a maravilhosa Gisele Cittadino, que ela-
borou minhas cartas de recomendação (quando eu galgava o ingresso nas 
pós-graduações), que me trouxe para a PuC-rio, que sempre me oferece 
os melhores conselhos, e que me “adotou” como um filhote “já barbado”.

ao longo dos anos de doutoramento, e mesmo no hiato de tempo em 
que me preparei para cursá-lo, pude aprender muito com as valiosas lições 
havidas com consócios mais sábios, experientes, e titulados do que eu no 
instituto dos advogados Brasileiros. faço questão de mencionar o convívio 
e o estímulo intelectivo advindo de alexandre Brandão, dora Martins 
de Carvalho, Eros roberto Grau, fernando drummond, Hariberto de 
Miranda Jordão, João Carlos Eboli, João Carlos Castellar e Joycemar tejo. 
a mais tradicional casa jurídica das américas me aceitou graças à inter-
venção do fabuloso fernando fragoso, um amigo compartilhado junto a 
meu pai, que sempre foi generoso comigo e conosco (família Barbosa).

Como discente da fadusP, fui afortunado ao conhecer e me aper-
feiçoar pela influência de colegas de “concurso” e amigos como andré 
Estevez, rafael Bianchini (que tantas vezes me hospedou em sua casa), 
ruy Camilo e Vinicius Gertulino. Em um mundo pouco pautado pela 
abertura à alteridade, fazer novos amigos é uma das mais saborosas con-
quistas que a vida nos dá; em especial quando cuidam de sapientíssimos 
e fraternos “familiares-por-escolha”. Esses quatro nomes certamente re-
presentarão uma das mais promissoras levas de comercialistas brasileiros.

Para me tornar discente (da fadusP), fui obrigado a superar o di-
ficílimo exame de proficiência em italiano, realizado pela fuVEst, o que 
só foi possível pelas maravilhosas aulas particulares de Whana almeida.

obtive nos últimos anos importantes críticas a meu trabalho, influên-
cias, e boas sugestões bibliográficas advindas de cultos professores como 
andré fontes, andré nery, allan rocha, Carla Caldas, diego Monteiro, 
fernanda nunes Barbosa, Gloria Marcia Percinoto, Guilherme Bollorini, 
Guilherme furtado, Guilherme Martins, Guillermo Cabanellas, Gustavo 
svensson, João Victor Longhi, José de oliveira ascensão, Karin Grau-
Kuntz, Manoel Joaquim Pereira dos santos, Marcia Helena nunes, 
Marcia Maria nunes, Marcos rocha, Marcos Wachowicz, Melhim 
Chalhub, Milena donato, Pablo Malheiros, reinaldo almeida, ricardo 
aronne, salete Maccalóz, samir namur e Yogesh Pai.



agradecimentos - 13

Entre meu petit comité, fui extremamente beneficiado pelas trocas 
ideológicas com Gabriel schulman, raul Murad e Vitor almeida. a 
rotina positiva de almoços e jantares com alguns dos mais brilhantes 
civilistas da nova geração me faz aprender, senão, até mesmo por osmose.

uma outra fonte de aperfeiçoamento pessoal é a advocacia. na 
esfera do convívio democrático, rotineiramente, vivencio ideologias 
muito diferentes das minhas, noto talentos e virtudes em ex adversos 
e colaboradores. Entre estes cultos camaradas, é preciso mencionar 
Eduardo Hallak, Mariana Zonenschein, rafael direito, ricardo dutra 
nunes, rodrigo souto Maior e Thais Hamamoto.

Como o olhar viciado de quem escreveu a tese carece da revisão 
alheia, fui premiado ao contar com o auxílio de Beatriz Vergaça, Bernardo 
Brauer e Helvécio Couto (que também me deu valiosas lições sobre a 
interface tributária do e-stabelecimento).

o tempo enclausurado pelo múnus da tese, da leitura, e das disci-
plinas do doutorado me privaram do tempo que queria dedicar a meus 
amigos. Entre todos, agradeço a paciência e a tolerância, face a minha 
ausência, de andré Weinert, fernando Visser, frederico aragão, Mauro 
dibe, ricardo Visser, Victor schmidt e Vivian Chen.

Meu sócio, meu professor, meu pai, e meu melhor amigo denis 
Borges Barbosa é o maior responsável pelos êxitos que tive em minha 
vida profissional. foi contigo que pude debater os pontos mais contro-
versos da minha tese, e a dialética me fez crescer. seu amor pelo direito 
Comercial transferiu-se, geneticamente, para mim.

Minha mãe danúsia Bárbara Jurczynska nunes Barbosa foi a 
fonte de ternura e cultura que alimentou e alimenta a minha alma. sou 
eternamente grato a ti.

a meu núcleo familiar, denis, danúsia, ana Paula, ana Beatriz, 
daniel Ponte, Letícia, tiago, fabiani rizzato, João félix, Maria angélica, 
dolores, Geraldo e César: sou muito grato pelo carinho constante. 

À minha magnífica esposa ana Paula, meu alicerce existencial, obri-
gado por encampar este audacioso projeto comigo, a meu lado, sempre.





prefácio - 15

prefácio

de minha primeira estada na faculdade de direito da usP (1959- 
-1963) sobreviveu um exemplar das Prelecções de direito Commercial 
(apostilas encadernadas em 1937) de Honório Monteiro, meu professor.

nesta, o 1º Folhetim (3º anno) trata, na 1ª Prelecção, do estabe-
lecimento comercial. destaco:

“É por isso que se diz que o estabelecimento commercial é o complexo 
de meios idôneos, materiaes e immateriaes, pelos quaes o commercian-
te exerce o commercio, ou ainda, é o organismo econômico apparelhado 
para o exercício do commercio.”

Essa foi minha primeira apresentação ao estabelecimento. 
uma década depois, na minha pós-graduação, frequentei as classes 
de oscar Barreto filho, que acabara de editar sua tese a Teoria do 
estabelecimento Comercial, com ênfase na propriedade industrial, o 
que Honório Monteiro não fez.

uma década após, defendi minha tese de doutoramento sobre 
“licença de uso de marca e outros sinais distintivos”, onde o título de 
estabelecimento não poderia deixar de estar presente.

foi, pois, com muito interesse que participei, como orientador, da 
presente tese. o orientando, PEdro MarCos BarBosa, além de 
seu profundo conhecimento da matéria, conta, também, com enorme 
capacidade de pesquisa, a exemplo de seu pai, denis Borges Barbosa, 
que tão cedo nos deixou, mas com um legado imenso de textos, princi-
palmente relacionados à propriedade intelectual.

o autor incluiu em sua pesquisa a obra as Cessões de Clientela, de 
rui Barbosa (1913), que consistiu em embargos perante o stf na famosa 
causa entre Jorge street e o Conde Álvares Penteado. Entre outras precio-
sidades, rui demonstra não haver obrigações eternas, pois seriam nulas.

a decisão desse caso foi objeto de comentários de J. X. Carvalho 
de Mendonça, advogado do perdedor naquela causa, street, matéria 
também objeto de estudo de Honório Monteiro, em sua apostila men-
cionada no início.

Com o desenvolvimento da internet, o autor enfrenta a virtualidade 
extrema do estabelecimento, com todos os problemas que disso decorrem, 
e os resolve com grande brilho.
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Estou certo que a presente tese, agora convertida em livro, despertará 
o interesse e o debate de todos, doutos e estudantes, gregos e troianos, 
paulistas e cariocas.

são Paulo, 05 de julho de 2016.
Newton silveira

Professor Doutor do Departamento de  
Direito Comercial da FADUSP
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de modo geral não é fácil se identificar o verdadeiro perfil dos 
autores por suas obras. Certo é que cada um cria seu estilo, passível de 
reconhecimento pelos leitores, mas isto não significa que se possa “saber” 
quem é a pessoa por trás do livro. Maior é a dificuldade quando se trata 
de trabalhos técnicos e científicos. se o autor é um acadêmico, o registro 
de suas atividades na academia certamente auxiliará a identificação, mas 
ainda assim a pessoa do autor não será mais do que uma sombra.

diante dessa constatação, apresentar o autor de uma obra jurídica 
é trabalho nada simples, quando se pretende trazer ao leitor algo sobre 
aquele que a escreveu, que transcenda minimamente o conteúdo doutri-
nário. Embora isso não seja a rigor necessário, as breves anotações aqui 
feitas sobre a trajetória de Pedro Marcos demonstrarão que as qualifi-
cações que lhe são atribuídas não são gratuitas.

Pedro Marcos nunes Barbosa exerce duas atividades jurídicas que 
tem natureza complementar: é advogado e professor. sua atuação em 
ambas se caracteriza pelo rigor técnico, aliado à busca mais célere de so-
luções, mas sem perder de vista os fins sociais e humanitários do direito.

alguns dados de sua formação acadêmica devem ser mencionados: 
tornou-se bacharel em direito pela universidade Candido Mendes - 
uCaM em 2006; Especialista em direito da Propriedade intelectual 
pela PuC-rio em 2007; Mestre em direito Civil pela universidade 
do Estado do rio de Janeiro – uErJ em 2011; e doutor em direito 
Comercial pela universidade de são Paulo – usP em 2016. 

desde 2008, atua como professor de direito Civil, direito 
Comercial e Propriedade intelectual na Graduação e nos cursos de Pós-
Graduação em direito da Pur-rio.  Cursou o Colloquium de Professores 
de Propriedade intelectual realizado pela oMC/oMPi em Genebra, 
em 2012. É palestrante convidado da Escola de Magistratura federal 
do trf-2 (EMarf) e da Escola de Magistratura do Estado do rio 
de Janeiro (EMErJ).

É membro do instituto dos advogados Brasileiro – iaB, onde exer-
ceu o cargo de diretor Cultural (2012-2014) e de diretor acadêmico 
(2014-2016).  integra a Comissão de direito autoral da ordem dos 
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advogados do Brasil no rio de Janeiro – oaB-rJ, bem como o corpo 
editorial de renomadas revistas jurídicas, de que são exemplos a Civilistica.
com - revista Eletrônica de direito Civil, a revista Brasileira de direito 
Civil Constitucional e relações de Consumo e a PidCC - revista de 
Propriedade intelectual - direito Contemporâneo e Constituição. 

Pedro Marcos é autor de capítulos de livros e de dezenas de artigos 
sobre temas de suas áreas de concentração – direito Civil, Propriedade 
intelectual, direito Comercial e direito antitruste, publicados em pe-
riódicos especializados. numerosas são, igualmente, suas publicações em 
jornais e revistas de notícias. 

os livros que publicou revelam seu tema de especialização: a 
Propriedade intelectual no século XXi, de 2009, em parceria com denis 
Borges Barbosa, de 2009, e direito Civil da Propriedade intelectual: o 
Caso da usucapião de Patentes, de 2016, que já se encontra na 3ª edição.

a observação dos dados acima conduz à indagação: como uma 
pessoa que mal alcançou três décadas de vida pode ter tal produção 
em uma década apenas? a resposta só pode ser encontrada quando se 
considera a pessoa do autor.

Pedro Marcos é leitor obsessivo, de aguda percepção, que tem a 
aptidão pouco comum de ousar na prática da advocacia e na vida acadê-
mica, mas de modo responsável. Essa característica foi reconhecida pelo 
Professor doutor desembargador andré fontes, ao prefaciar em 2011 o 
livro que trata da usucapião de Patentes, o qual destacou o “compromisso 
que Pedro Marcos sempre esteve disposto a honrar: o de revisitar, com 
rigor científico, os conceitos fundamentais da propriedade intelectual e 
de afetá-los nos seus aspectos mais característicos ao interesse público”.   

Essa “saudável” ousadia mantem-se presente, como se verifica de 
sua tese de doutorado, intitulada o Estabelecimento Comercial Virtual: 
universalidade, direito à identidade e tutela através de direito real, 
defendia na usP em 2016, ora publicada com o título que sugeri de 
e-stabelecimento. 

Contudo, o que se revela nos trabalhos de Pedro Marcos é o que 
mais profundamente o move, na advocacia ou na academia: sua sensibi-
lidade para os altos interesses sociais que estão em jogo quando se trata 
de propriedade intelectual. 
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Pedro Marcos dedicou seu primeiro livro a seus pais, denis e 
danúsia, que lhe ensinaram “tudo que sabe”. Merecem seus pais, que 
infelizmente já nos deixaram, todas as homenagens pela sua formação 
pessoal e profissional.

Mais do que todos os dados que se possam compilar sobre Pedro 
Marcos, o aspecto talvez mais importante de seu perfil emerge de suas 
próprias palavras, em nota à 3ª edição, de o Caso da usucapião de 
Patentes: “Nas vicissitudes do tempo havidas entre cada edição, o próprio autor 
já não é mais o ‘mesmo’, visto que as leituras e as experiências profissionais 
modificam a sua forma de pensar e de se expressar”.

Essa afirmativa de Pedro Marcos nos indica que ele continuará a 
honrar seu compromisso com o direito, com rigor científico, ousadia e 
sensibilidade.

rio de Janeiro, fevereiro de 2017.
Heloisa Helena Barboza

Professora Titular de Direito Civil 
da Faculdade de Direito da UERJ
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1. introdução

À era industrial sucedeu a era da informação. Com a mudança 
de paradigmas, modificou-se a intermediação comercial e alterou-se a 
forma com a qual se valoriza ativos. duas décadas após a introdução 
massificada da internet, já é mais fácil apurar as alterações contextuais 
absorvidas e condicionadas pela tecnologia, peculiarmente sobre a teoria 
do Estabelecimento Comercial.

Este livro resta seccionado em três partes (propedêutica e teleolo-
gicamente ordenadas) com o fito de criticar o estado da arte da dou-
trina quanto aos estabelecimentos comerciais tradicionais, bem como 
enveredar para uma análise das alterações promovidas com a utilização 
da internet no empenho de tal objeto de direito. Para tanto, partiu-se 
do marco referencial nacional de oscar Barreto filho, e propõe-se aqui, 
uma atualização de parcela conceitual.

Em primeiro lugar será dirimido como a realidade mercantil virtual 
determina a obsolescência conceitual do ambiente circunscrito da azienda 
clássica, bem como seus elementos e atributos peculiares. nesta toada, 
verificar-se-á a relevância do nome de domínio ou dos aplicativos como 
signos distintivos com múltiplas funções, vez que operam como títulos de 
estabelecimentos podendo conglobar uma marca; servem como destino dos 
consumidores, bem como, funcionalmente, podem laborar como expressão 
de publicidade.

neste contexto internauta, serão apurados os estabelecimentos 
comerciais de conteúdo predominante, ou exclusivamente, virtual, tal 
como as redes sociais e servidores que hospedam os serviços de jogos 
eletrônicos. deste modo, estar-se-ia diante da imaterialidade dúplice, seja 
pelo teor não tangível da azienda (o que já pode ocorrer diante dos signos 
distintivos e outros direitos), ou pela limitação da práxis empresarial ao 
ambiente da internet. ademais, aprofundar-se-á na superação de um 
dos elementos dogmáticos da existência da concorrência que cuida da 
territorialidade, uma vez que os estabelecimentos comerciais na internet 
não são restritos, especificamente, a um espaço certo.

Em segundo lugar, versar-se-á sobre as hipóteses em que um esta-
belecimento comercial (na internet ou físico/ordinário) pode ser alocado 
enquanto universalidade de direito. neste sentido, defender-se-á a coe-
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xistência da universitas facti ou universitas juris dependendo do contexto 
havido para a azienda, especialmente quando se estiver diante da hipótese 
de um usufruto, penhor ou uma constrição judicial.

não obstante, laborar-se-á com o princípio da juridicidade que ultra-
passa a conhecida legalidade estrita: razão pela qual a afetação patrimonial 
depende – nos dias atuais – mais de uma publicidade do ato, do que de 
uma específica autorização legislativa. neste esteio, utilizar-se-á, por ana-
logia, da solução jurídica trazida pela Lei 10.931/2004, quanto à afetação 
patrimonial a critério do incorporador, in casu substituído pelo sujeito de 
direito – o empresário ou a sociedade empresária. ou seja, uma vez que o 
ordenamento jurídico brasileiro conhece e toma como válida a segregação 
patrimonial como uma forma de catalisar a atividade econômica imobi-
liária, nada é mais lógico do que estender tal raciocínio às demais searas 
empresariais tradicionais (e aquelas promovidas na internet).

a separação patrimonial resultaria, deste modo, da eleição do titular 
do objeto empresarial que, seguindo a boa-fé na modalidade do dever 
de informar, faria uso do sistema publicitário das juntas comerciais para 
permitir a cognoscibilidade da diversidade de universitas intrasocietária. 
Com tal leitura pós-positivista do ambiente empresarial, simultaneamente 
se atenderia a delimitação de riscos dos agentes econômicos que laboram 
de boa-fé (visto que, se for usado como expediente fraudulento, a disregard 
doctrine supera quaisquer véus); bem como se atrairiam investimentos 
de terceiros na expansão do e-commerce.

defender-se-á, portanto, a superação da imperatividade de novos 
centros de imputação jurídica (como, verbi gratia, a EirELi) como téc-
nica legislativa para a contenção de riscos e discriminação patrimonial. 
outrossim, a separação e a afetação patrimonial (propostas na presente 
tese) se aproximariam, funcionalmente, de uma “fundação” com o fito lu-
crativo, ainda que advinda de uma pessoa física ou outro sujeito de direito.

Em terceiro lugar esmiuçar-se-á o perfil dinâmico do estabeleci-
mento comercial na internet, neste teor um completo antagonista do 
sistema estático e atributivo da propriedade industrial. Com a duplicidade 
evanescente (pelo seu teor intangível e pela sua ubiquidade estética) que 
lhe caracteriza, será aprofundada a inter-relação com os signos distinti-
vos que lhe predominam. na internet, por sua vez, propor-se-á o papel 
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predominante do nome de domínio, da marca e do trade dress virtual. 
Quanto ao derradeiro elemento, discorrer-se-á sobre a proteção do có-
digo visual/auditivo que preenche o conteúdo perceptível de um site na 
internet, vez que integra o direito à “identidade” da azienda.

demonstrar-se-á como a tutela da distintividade do estabelecimento 
comercial independe de um reconhecimento de valores da personalida-
de, mesmo porque há uma primazia objetiva do ambiente patrimonial 
em seu contexto. nesta esteira, o reconhecimento do estabelecimento 
comercial na internet como uma forma de situação jurídica patrimonial 
no polo ativo de conteúdo mutante, não significa dizer que todos seus 
elementos serão tutelados via exclusividade, mas que o titular valer-se-á 
do direito à diferença para além de um mero leading time.

ultrapassadas as três partes desta obra, culminar-se-á ao momento 
propositivo em face ao estado da arte, com as seguintes contribuições: (i) 
o estabelecimento comercial na internet merece tratamento diferenciado, 
e uma revisita conceitual no intuito de se livrar dos grilhões mumificantes 
de um paradigma mercantil ultrapassado; (ii) o estabelecimento comercial 
tradicional e sua evolução na internet podem ser uma universitas facti 
ou universitas juris dependendo de seu contexto; (iii) o estabelecimento 
comercial pode ser submetido à afetação patrimonial desde que seu 
titular realize a publicidade do destaque patrimonial perante o registro 
Público de Empresas Mercantis; e (iv) é possível uma tutela dinâmica 
das facetas cambiantes do conteúdo do nome de domínio, o trade dress 
virtual, através do direito à distintividade.





parte i 
perfil conceitual – o estabelecimento 

comercial na contemporaneidade, e a AziendA 
virtual na atualidade
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2. primeiro capítulo: o estabelecimento comercial e 
sua virtualização

Capítulo Primeiro – o estabelecimento comercial e sua  
virtualização – 2.1 o estado da arte no estudo do estabeleci-
mento comercial: como a internet alterou os parâmetros jurí-
dicos; 2.2 o perfil institucional do estabelecimento comercial: 
empresa, estabelecimento e aviamento; 2.3 os elementos do 
estabelecimento; 2.4 a minoração da relevância econômica 
do trespasse; 2.5 Causas da relativa estagnação mercantil pelas 
vias tradicionais; 2.6 algumas Causas da expansão comercial 
pela internet.

o presente capítulo é fincado, propedeuticamente, à narrativa da 
revolução trazida pela tecnologia cibernética1 às relações comerciais 
tradicionais e, especialmente, ao perfil objetivo da empresa. realizando 
comparações entre os estabelecimentos mercantis físicos com aqueles 
sediados online buscar-se-á demonstrar similitudes e idiossincrasias 
próprias que habilitam uma profunda adaptação nos conceitos e na teoria 
geral do estabelecimento comercial2. Entre as fattispecie transformadas 
pelas vicissitudes contemporâneas, dar-se-á ênfase no aviamento ciber-
nético e na sua relação para com a clientela.

1  “Em suma, a cibernética é uma ciência cujo objeto consiste no estudo das mensa-
gens como mecanismo de controle tanto em seres humanos como nas máquinas” 
JANINI, Tiago Cappi. Direito Tributário Eletrônico. SPED e os Direitos Fundamentais do 
Contribuinte. Curitiba: Juruá, 2013, p. 57.

2  Optou-se pela utilização da cognominação “estabelecimento comercial”, ao invés de 
“estabelecimento empresarial”, tendo em vista que aquela é a expressão consignada 
no Código Civil de 2002, em dois dispositivos distintos: Art. 5º “A menoridade cessa 
aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil. V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência 
de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos 
completos tenha economia própria; e Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietá-
rio, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em 
leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao 
adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”. Não 
obstante, conforme será exposto, a doutrina hodierna consolida o estabelecimento 
empresarial um gênero do qual os estabelecimentos comerciais seriam espécie. 
Por exemplo, os escritórios de advocacia têm estabelecimentos, mas estes não são 
comerciais.
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2.1 o estado da arte no estudo do estabelecimento comercial: 
como a internet alterou os parâmetros Jurídicos

desde a segunda edição da obra (de idêntico tema) de oscar Barreto 
filho3, a doutrina brasileira de direito Mercantil pouco evoluiu no 
tratamento institucional do estabelecimento comercial. nesse sentido, 
quase toda a produção4 relevante, a partir de então, enveredou pelo foco 
obrigacional da fattispecie, peculiarmente na faceta do trespasse, ou seja, 
na radiografia da alteração subjetiva da titularidade do estabelecimento.

Por sua vez, quando se trata de enfrentar a expansão dos estabe-
lecimentos comerciais na internet5, ressalvados alguns sucintos artigos 
publicados, o cuidado doutrinário é ainda mais parco6, ganhando sub-
capítulos de três ou quatro parágrafos, ou o máximo de dez páginas em 
algumas obras7. desta feita, cerca de vinte anos desde a expansão do 
acesso à internet no Brasil, o mercado relevante foi multiplicado pelas 
ofertas de negócios jurídicos patrimoniais via web, sem que houvesse o 
acompanhamento regulatório-reflexivo correspondente. 

3  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988.

4  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obriga-
cionais. São Paulo: Saraiva, 2007; POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial. O 
estabelecimento e seus aspectos contratuais. Barueri, SP: Ed. Manole, 2006; Livros 
lidos sobre trespasse.

5  Art. 5º da Lei 12.965/2014: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – internet: o sis-
tema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial 
para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados 
entre terminais por meio de diferentes redes”.

6  “Podemos considerar que o Direito comercial, como bom Direito privado que é, vai 
evoluindo lentamente, ao sabor do progresso científico-cultural da matéria, discipli-
nando soluções já experimentadas” CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 
3ª Edição, Coimbra: Almedina, 2012, p. 70. Mesmo na doutrina estrangeira há quem 
aponte a relevância do comércio eletrônico e no neo estabelecimento virtual, sem, 
contudo, enfrentar o tema: HOUTCIEFF, Dimitri. Droit Commercial. 3ª Edição, Paris: 
Sirey, 2011, p. 212.

7  TEIXEIRA, Tarciso. Curso de direito e processo eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p. 155 -164, FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de Domínios no Brasil: Na-
tureza, Regime Jurídico e Solução de Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006; 
POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial. O estabelecimento e seus aspec-
tos contratuais. Barueri, SP: Ed. Manole, 2006, p. 33, 51 e 99; PEREIRA, Ademar & 
ALMEIDA, Amador Paes. Manual do estabelecimento comercial. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 33. BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário Individual de Responsabilidade 
Limitada. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 105.
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o silêncio das “revoluções” perpetradas pela internet nos campos 
jurídicos não é algo uniforme noutras sendas do direito, mas é típico 
das rupturas paradigmáticas a ausência de sua concreta percepção até 
que muito tenham avançado8; e tal evolução não se deu sem o estra-
nhamento tradicional dos novos contextos9 tecnológicos. Para alguns 
autores, o avanço técnico relevante trazido pela internet funciona como 
um condicionante, para o desenvolvimento do comércio, da cultura e da 
comunicação, mas ela não é determinante para a contemporaneidade10. 
ou seja, apesar de protagonizar transformações mercantis operadas 
online, foi o conjunto social-contextual (que ocorreu simultaneamente 
à popularização da internet) que determinou a nova faceta do comércio 
internacional. 

Por sua vez, na propriedade intelectual (que não deixa de ser tópico 
de direito Comercial lato sensu) muitos estudiosos11 vêm elaborando 
artigos e livros sobre as dificuldades de se controlar o uso dos direitos 
autorais (tidos como verdadeiros insumos dos serviços oferecidos online) 
com as facilidades de cópia e transmissão caraterísticos da internet. 
ademais, no ambiente do direito tributário notou-se uma evolução 
pretoriana12 e doutrinária preocupadas no tocante à tributação dos 
negócios jurídicos, perante as operações interestaduais realizadas por 
estabelecimentos mercantis online. Por sinal, se há um ramo do estudo 
do direito que acompanha com mais habilidade as modificações dos 
axiomas tecnológicos, tal é o ramo do direito tributário13, visto que 
este representa um campo sensível entre o administrado e o Poder 

8  BERLE, Adolf A. e MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade 
privada. Traduzido por AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p.28.

9  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 22.

10  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 25.

11  WACHOWICZ, Marcos. Org. Propriedade Intelectual & Internet. Vol. II, Curitiba: Juruá 
Editora, 2011.

12  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Ferreira Mendes, REx 680.089/SE, 
DJ 03.12.2014.

13  TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia Probatória dos Contratos Celebrados Pela Internet. 
In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edi-
ção, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 337. Vide ainda: JANINI, Tiago Cappi. Direito 
Tributário Eletrônico. SPED e os Direitos Fundamentais do Contribuinte. Curitiba: Juruá, 
2013, p. 30.
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Público, em geral preocupado com o interesse público secundário 
(arrecadatório). digno de registro também é a doutrina14 pertinente 
ao direito do Consumidor, que se destinou ao estudo das garantias 
efetivas nas relações contratuais assimétricas, e realizou considerável 
produção sob o enfoque do comércio eletrônico15, de suas idiossincrasias 
e do perfil integrativo da Lei 8.078/1990 (o Código de defesa do 
Consumidor). Pode-se asseverar, sem qualquer generalização, que a 
produção critica-acadêmica do ambiente da internet é enveredada para 
o conteúdo obrigacional, a formação do negócio jurídico, os deveres 
anexos incidentes, o direito ao arrependimento, o tratamento dos dados 
sensíveis, e outros subtemas. 

Por último, também se faz mister consignar que os estudiosos16 do 
direito constitucional vêm analisando as formas benéficas com as quais 
a internet ampliou a noção de democracia e do princípio republicano. 
tais lentes focalizam as possibilidades ampliadas no tocante à liberdade 
de expressão, à organização de movimentos sociais cibernéticos, além de 
alguns países em que o escrutínio é realizado online17.

no entanto, a presente obra não tem como escopo o envereda-
mento consumerista dos negócios jurídicos efetuados online, a parcela 
tributária pertinente incidente sobre tais contratos, ou mesmo a análise 

14  Verbi Gratia: KLEE, Antonia Espíndola Longoni. Comércio eletrônico. São Paulo: RT, 
2014. Enfrentando a costumeira característica de contratos de adesão na internet, 
vide BIX, Brian H. Contract law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 28 
e seguintes; MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos Contratos Eletrônicos de 
Consumo Via Internet. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

15  “A rigor, pode ser apontado como comércio eletrônico aquele em que qualquer de 
suas quatro fases principais oferta, compra/manifestação da vontade, pagamento 
e entrega – se realiza, de forma isolada ou conjunta, através da Rede Mundial de 
Computadores (Internet ou World Wide Web)” BRASIL, Marco Aurélio. Breve Estudo 
da Taxonomia do E-commerce Brasileiro à Luz do Marco Civil da Internet. In ARTESE, 
Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p.338.

16  LONGHI, João Victor Rozatti; BECAK, Rubens. A democracia participativa e sua rea-
lização: Perspectiva histórica e prospecção futura. São Paulo: Revista da Faculdade 
de Direito (USP), v. 105, p. 185, 2010. MAGRANI, Eduardo. Democracia Conectada. 
Curitiba: Juruá Editora, 2014. BRITO, Auriney & LONGHI, João Victor Rozatti. Propa-
ganda Eleitoral na Internet. São Paulo: Saraiva, 2014.

17  Entre os exemplos mais pujantes, destaca-se a Islândia, local em que a democracia 
participativa elaborou sua Constituição via internet, no ano recente de 2011: LIMA, 
José Antonio. Na Islândia, a Constituição é feita pela Internet. Disponível em <http://
colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/2011/06/09/na-islandia-a-constituicao-e-
feita-pela-internet/>, acessado em 22.05.2015, às 11:01.
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do estabelecimento comercial na alteração de sua titularidade. a polpa 
deste estudo tem como norte o perfil funcional-objetivo-institucional 
do estabelecimento comercial na internet, e as consequências jurídicas 
advindas desta realidade pós-moderna.

ao lado da necessidade de atualização normativa, também não se faz 
possível a importação dos velhos conceitos para vestir novas realidades, sob 
pena de destinar a categorização jurídica contemporânea ao anacronismo. 
se é verdade que alguns bons conceitos jurídicos podem ter valor para 
muitas décadas após sua formação, a descontextualização e a ignorância 
da historicidade originária pode servir como ferramenta claudicante do 
jurista18. Entretanto, de uma forma ou de outra, não é possível realizar 
“gambiarras” ou corromper uma definição19.

noutras palavras, o transporte de fórmulas caducas do direito tradi-
cional20 em nada auxilia à adequada compreensão jurígena do contexto 
internauta comercial. Como não se desconhece, os conceitos jurídicos 
não são (ou pelo menos não deveriam ser) frutos de invenções arbitrá-
rias21 e são incompatíveis com uma concepção de neutralidade (visto que 
edificados sob uma ou diversas ideologias22), mas devem corresponder a 
real dialética de um transcurso de experiências23. ou seja, não há conceitos 
perenes24, ou lógicas pressupostas e intrasistemáticas estáveis, metafísicas 

18  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. XXXI.

19  “O poeta é o esposo da palavra. Não a compra nem a estupra. Ele a possui no amor 
e passa toda a vida a cuidar da intimidade do corpo e da inteligência da palavra” 
BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 
47. No mesmo sentido DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de 
Direito Civil. 2ª Tiragem, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 29.

20  ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do Direito do Comerciante à Renovação 
do Arrendamento. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940, p. 11.

21  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 41.

22  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 62.

23  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 52.

24  “E o exemplo mais célebre: a propriedade. Quem de nós pede licença para entrar 
em um supermercado, como pedimos licença para entrar na casa de alguém? 
Como foi que a “propriedade” converteu-se nisto que aí está? Como foi que o 
capital transformou-se em propriedade exatamente igual à propriedade privada 
dos bens de consumo? E como é que isto está sendo mudado? A história pode 
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e ahistóricas25, mas tais conceitos e lógicas devem ser dotados de coerência 
de formação e de desenvolvimento de determinada forma de pensar e 
classificar26. Em suma, os conceitos são instrumentais27.

Em geral, quando o desenvolvimento tecnológico altera o contexto 
social, é comum que os juristas apegados às categorias jurídicas edificadas 
sob outra realidade tentem “esticar” a conceituação do passado a novos 
fenômenos do presente. segundo PaEsani28, a Era dos computadores 
despertou a desconfiança e a defesa dos profissionais do direito que, em 
resposta, se fecharam hermeticamente às inovações tecnológicas e à in-
teração dos campos de conhecimento (jurídico-técnico informacional). 
Verbi gratia o estabelecimento comercial tradicional, com domicílio 
específico, poderia ser uma ferramenta para o emprego de medidas 
competitivas desleais em desfavor do titular do estabelecimento rival. 
Com as limitações físicas intrínsecas ao bairro, ao conjunto de bairros 
próximos, ao município, ou quiçá ao Estado, a azienda29 tradicional não 
desafiava o emprego acrítico de categorias do direito econômico como 
“mercado relevante”, o aspecto territorial pertinente à apuração da even-
tual deslealdade competitiva. Por sua vez, o uso dos estabelecimentos 
virtuais dificulta a delimitação de um dos três tradicionais critérios de 
deflagração do tipo do art. 195, da Lei 9.279/1996. tal exemplo cons-
titui apenas uma das hipóteses da revolução cibernética que a internet 
proporcionou ao direito Comercial.

mostrar-nos que as coisas nem sempre foram assim: e já não são como dizem 
muitos” LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2012, p.6. No mesmo sentido ARONNE, Ricardo. Propriedade e Do-
mínio. A Teoria da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito 
Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 27.

25  MARTINS-COSTA, Judith Hoffmeister. Usucapião de Coisa Incorpórea: breves notas 
sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O 
Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2008, p. 647.

26  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 90.

27  BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 30.

28  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.13.

29  Segundo o disposto no art. 2.555 do Código Civil Italiano: “L’azienda è il complesso 
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
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na presente tese se buscará demonstrar que algumas das, então, 
corretas premissas da ordem jurídica prévia (à Constituição de 1988, bem 
como) à Codificação Civil de 2002, encontram-se desatualizadas; e outras 
tantas foram concebidas em um ambiente do predomínio do comércio 
pessoal e tradicional, superado e complementado30 pelo comércio eletrô-
nico (ou telemático31). o cuidado metodológico com a contextualização 
conceitual é mister diante de um nicho rico de expressões advindas das 
lógicas técnicas como a informática; razão pela qual a realidade jurídica 
na internet labora com enorme interdisciplinaridade.

2.2 o perfil institucional do estabelecimento comercial: 
empresa, estabelecimento e aviamento

o preclaro texto de asquini32, fincado na análise do perfil poliédrico 
dos significados oriundos do significante empresa, delineou e diferenciou 
suas facetas subjetivas/de titularidade, funcionais/de exercício, objetivas/
patrimoniais, e institucionais/corporativas. a partir de tal esboço esque-
mático, o enfoque do presente trabalho foi realizado para com o perfil 
patrimonial da empresa, ou seja, o estabelecimento comercial exercido 
na internet (com o uso dos nomes de domínio mediado pelos progra-
mas de computador denominados de navegadores, ou pelo acesso direto via 
aplicativos).

Para tal rubrica classificatória, por oposição ao perfil subjetivo, o 
estabelecimento não deflagra pessoa jurídica33, bem como importaria 
em acervo patrimonial objetivo do titular da empresa. Há na doutrina34 
portuguesa, aliás, quem, de modo menos didático, conceitue o estabele-

30  Sobre a virtualidade tomando espaço da vida “real” vide BARCELLONA, Pietro. El 
Individualismo Propietario. Traduzido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: 
Editorial Trotta, 1996, p. 162.

31  LUCCA, Newton de. Títulos e Contratos Eletrônicos: o advento da Informática e suas 
consequências para a pesquisa jurídica. In. Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, 
Adalberto. Direito &e Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005.

32  ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato. São 
Paulo: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v.35, n. 104, p. 
109-26. out/dez 1996.

33  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 23.

34  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 329.
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cimento como empresa despida do elemento humano e de sua direção. 
ao contrário do enfoque “separatista” de boa parte da doutrina, um 
importante jurista35 da universidade de Coimbra propugnava ser sau-
dável a sinonímia do emprego da palavra “empresa” para designar seu 
perfil subjetivo ou objetivo, tendo em vista que fora das preocupações 
puramente teóricas, não é possível cindir uma faceta d’outra. o termo 
“empresa”, portanto, seria de um conceito gelatinoso36. Logo, a empresa 
seria o todo, e, sem tal noção universalista dos contextos, qualquer análise 
comercial torna-se bitolada.

sem discordar de tal enveredamento doutrinário, de fato a aborda-
gem propedêutica desaconselha o uso de idêntico significante para des-
tacar óticas diversas de uma mesma atividade37, de modo que é vantajoso 
o endosso da classificação seccionária promovida pela doutrina nacional. 
nos termos da boa doutrina italiana38, é a precisão das palavras, a garantia 
do desenvolvimento da prudência que é o núcleo do direito. a azienda e 
a empresa são expressões distintas da atividade empresarial, restando à 
derradeira em um círculo concêntrico maior, do qual é integrante o cír-
culo-menor, mas central, que é o estabelecimento39. Portanto, na presente 
tese não se empregará a palavra “empresa” para designar o perfil objetivo 
do sujeito de direito, sendo utilizadas as expressões “estabelecimento”, 
“azienda” e “fundo de comércio”40 para tal mister. Por sinal, um sujeito 
de direito pode em sua atividade empresarial titularizar estabelecimentos 
distintos, realizando a unidade da empresa e a pluralidade das aziendas41. 
Pode-se, portanto, anuir com a perspectiva de que o estabelecimento é 

35  CARVALHO, Orlando de. Direito das Empresas. Coimbra: Ed. Coimbra, 2012, p. 265.

36  BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 302.

37  Tal sinonímia não é empregada, apenas, pelos portugueses, a própria doutrina ita-
liana por vezes utiliza a expressão azienda para designer o perfil subjetivo e o perfil 
objetivo da empresa.

38  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 65.

39  VIANNA, Bomfim. Perfil Analítico-Comparativo do Estabelecimento. São Paulo: RT, 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 30, Ano 
XVII, 1978, p. 71.

40  BARRETO FILHO, Oscar. O Fundo de Comércio nas Desapropriações. São Paulo: 
Saraiva, 1959, p.12.

41  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 27.
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a organização em si dos elementos que o compõem, funcional e finalisti-
camente destinados à produção, uma unidade de fim42. deste modo, é o 
escopo produtivo e o liame funcional dos bens organizados que resulta 
do estabelecimento43; visto que a aglutinação sem nexo de funcionalidade 
integra o patrimônio do titular “aziendal”, mas não compõe a última.

não obstante, um dos pontos mais polêmicos acerca do conteúdo 
jurídico do estabelecimento comercial versa sobre a delimitação técnica 
do que seja aviamento. Endossando o conceito “ascarrelliano”44, pode-se 
ratificar a perspectiva do aviamento como o foco jurígeno que percebe 
a probabilidade45 de ganho futuro46, de lucro, do feixe de direito na práxis 
efetiva do estabelecimento. ou ainda, o aviamento pode ser qualificado 
economicamente como a eficiência47 do estabelecimento do ponto de vista 
de sua produção48. tal conceito é complementado pela análise de Barreto 
filho, que cristaliza o aviamento como conjunto de variados fatores que 
afetam, concretamente, a aptidão de produção de lucros do estabelecimento49.

ou seja, como a percepção econômica positiva de uma empresa 
depende de uma diversidade de fatores tais como concorrência50, público 

42  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962,p. 8.

43  NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery. Código 
Civil Comentado. 11ª Edição, São Paulo: RT, 2014, p. 1390.

44  ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali.Milão: Editore Dott 
A. Giuffré, 1960, p. 40.

45  Muitos doutrinadores utilizam o termo “capacidade” em substituição a “probabi-
lidade”: FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Estabelecimento Empresarial, Trespasse e suas 
Consequências. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito Empresarial – Os 
novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.149.

46  AULETTA, Giuseppe. & SALANITRO, Niccolò. Diritto Commerciale. 19ª Edição, Milão: 
Giuffrè Editore, 2012, p. 36.

47  “Como um bem de uso, o aviamento representa a capacidade de entrar em um 
mercado, nele manter-se ou mesmo de adiantar-se à concorrência, captando maior 
clientela do que seria a probabilidade estatística de um empresário sem clientela” 
BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 197.

48  Registre-se que a tradução lusitana do clássico italiano utiliza a expressão reputação 
para adaptar o conceito de aviamento, mas não há que se concordar com tal “per-
muta” linguística. Vide ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido 
por Cabral de Moncada. São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 267.

49  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 169.

50  “É bastante que o lucro de cada empresa, como vimos, seja incessantemente 
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alvo, tradição, consumidores em potencial, qualidade do produto, habi-
lidade de vendas, publicidade51 etc, a proteção ao aviamento não resulta 
em um direito de exclusividade52 sobre sua base predominante que é a 
clientela. sendo os consumidores sujeitos de direito e, em geral, pessoas 
físicas, não há como falar em nexo de pertencimento entre sujeito de di-
reito empresário e público alvo53. E será a cambialidade de tais fatores que 
caracterizará o aviamento como qualidade54 pendular, em um movimento 
sistólico e diastólico, ora em expansão ora em retração.

ademais, não se haveria que falar de concorrência desleal como ins-
trumento de proteção imediata da clientela, visto que a tutela obrigacional 
recai sobre o meio abusivo de desvio da essência do fundo de comércio, 
mas não sobre a apropriação dos consumidores em si55. noutras palavras, 
é perfeitamente lícito (e conforme o sistema jurídico) que um agente 
econômico conquiste os destinatários de seu rival56, em um Estado de 
direito que positive a livre iniciativa e concorrência57, desde que assim o 
faça, exemplificativamente, por questões vinculadas (i) à maior eficiência 
de seus produtos, (ii) ao preço mais em conta (sem que isso importe em 
dumping ou valores predatórios), (iii) à estética58 mais atrativa, (iv) ao fato 
de oferecer maior período de garantia do bem alienado; (v) à prestação 
de serviço pós-venda de maior confiabilidade; (vi) à maior celeridade de 

ameaçado pela competição real ou potencial de novas mercadorias e novos métodos 
de produção, o que o converterá em prejuízo, no decorrer do tempo” SCHUMPETER, 
Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1961, p. 45.

51  VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 3. Traduzido por Miguel Cabeza 
Y Anido. Madrid: Editorial Reus, 1936, p. 2

52  Em sentido diverso: BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui 
Barbosa – Vol. XL. Tomo I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 
31.

53  TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, p. 
30.

54  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 138.

55  ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore Dott A. Giuffré, 
Milano, 1960, p. 182.

56  Inclusive levando-o a bancarrota.

57  ROUBIER, Paul. Le Droit de La Propriété Industrielle.Vol I, Paris: Recueil Sirey, 1952, p. 10.

58  Sobre o sentimento estético que atraiu e desenvolveu a humanidade vide SILVEIRA, 
Newton. Direito de autor no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26.
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entrega a domicílio; (vii) ao fato de titularizar e empregar signo distintivo 
de reputação mais sedutora, dentre outros. noutros termos, a concorrência 
é leal quando se vence o oponente pelas próprias forças59, pelo mérito, ou 
até por fatores aleatórios, mas nunca por “arapucas”.

de outra monta, releva ressaltar que o aviamento (e a clientela60) não 
é um elemento61 necessário do estabelecimento comercial, visto que este 
pode, inclusive, ser deficitário, mas sim um atributo62, uma qualidade63 de 
tal instrumento mercantil. Coteje-se a hipótese do neo agente econômico 
que está às vésperas de inaugurar sua primeira atividade econômica 
organizada com fito lucrativo na seara gastronômica. Ele pode (a) ter 
o estabelecimento comercial tradicional devidamente decorado, (b) ter 
realizado o contrato de locação do bem imóvel em um bom ponto da 
cidade, (c) ter contratado os empregados para atender o público alvo, (d) 
ter elegido e protegido os signos distintivos com os quais ele identifi-
cará o sujeito de direito (empresa/empresário), bem como os produtos/
serviços, (e) ter adquirido os insumos para o preparo dos alimentos no 
restaurante; mas, até o momento em que ele realiza a estreia da abertura 
da casa aos consumidores, não há que se falar em aviamento. ou seja, o 
estabelecimento já existe, a empresa já iniciou suas atividades internas, 
e, só terá aviamento mensurável após razoável hiato temporal para que 
ocupe sua posição no nicho. 

as escolhas empregadas pelo agente econômico no estabelecimento 
comercial podem ter sido as melhores, o menu edificado com base nas 

59  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 40.

60  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 182.

61  Em sentido contrário: CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 330; TOURINHO, José Basto. Fundo de Comércio. Rio de 
Janeiro: Pongetti, 1954, p. 58; MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 22ª Edição, 
Rio de Janeiro: Forense, 1998. P. 471.

62  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34; FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil Comentado. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 1022.

63  BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 105; CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Esta-
belecimento Comercial como Unidade Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1962, p. 17; TEPEDINO, Gustavo. & BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. & 
MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição 
da República. Vol. III, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 363.
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receitas mais deliciosas e leves, o ponto ter sido perfeito para atender ao 
grande público que labora nas cercanias; e, ainda assim a receita oriun-
da do público consumidor não ser suficiente a manter os custos fixos 
e variáveis da sociedade empresária. Elementos externos certamente 
impactarão no bojo quantitativo e qualitativo do aviamento, visto que o 
último não cuida de substrato ao perfeito controle do sujeito de direito.

tal hipótese denota o caráter do aviamento como qualidade, e não 
elemento intrínseco-necessário da azienda. Por sinal, quanto maior for a 
simbiose dos elementos do estabelecimento, bem como sua repercussão 
favorável perante o público alvo, maior tende a ser o valor do aviamento.

Por sua vez, há quem64 enxergue no aviamento um conjunto que 
congloba a accorsatura (capitais, mercadorias, máquinas, pessoal), o 
crédito da casa e sua clientela. Entretanto, tal ótica é demasiadamente 
abrangente e, quiçá, equívoca, visto que – exempli gratia – um trespasse 
não garante a clientela, per se, ao adquirente. Contemple-se o caso em 
que o destinatário do trespasse altere, exatamente, as caraterísticas do 
estabelecimento que resultaram na captação de generosa clientela. Com 
o passar do tempo o novo titular afastará os consumidores então fiéis 
da azienda, posto que sua lealdade era acorde a determinado contexto. ou 
seja, se é nítida a relação de causa e efeito entre clientela e aviamento, um 
enfrentamento delas enquanto espécie/elemento e gênero/origem é deveras 
enganosa. deste modo, precisa é a posição da doutrina que cataloga o 
aviamento como resultado dos fatores de produção, e que é, corriqueira-
mente, reconhecido na clientela65. ou seja, um estabelecimento que goze 
de valioso aviamento certamente contará com expressiva quantidade66 e 
qualidade de consumidores; mas, de outra monta, é possível que outro 
estabelecimento goze do mesmo conteúdo quantitativo e qualitativo de 
clientes, mas, pela má-administração e custos – desnecessariamente altos 
–, tenha um aviamento comparativamente irrelevante.

64  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 92.

65  SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. Brasília: Arquivos do 
Ministério da Justiça, Março de 1975, p. 140.

66  A não ser em uma situação de monopsômico ou oligopsômico, em que a concen-
tração do interlocutor é balanceada pelo seu poder de aquisição.
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Por sinal, o aviamento (a mais valia, o sobrevalor) é advindo dos 
efeitos positivos derivados de determinada organização67 de bens, capital, 
e labuta, não importando em atributo da faceta subjetiva da empresa.

decerto que uma sociedade empresária pode titularizar diversos68 
estabelecimentos físicos (verbi gratia), alguns alocados em “pontos 
nobres”, e outros sediados em localidades mais ermas, e, cada azienda 
disponha de aviamentos muito distintos. tal ilustração pode ser estendida 
aos estabelecimentos comerciais na internet: um determinado sítio com 
um nome de domínio (rectius, direção eletrônica alfanumérica de sele-
ção de seu titular69) de suave memorização, em um domínio tradicional 
(a exemplo do internacional “.com”, de extensão para fins comerciais), 
dotado de um sistema de programas de computador70 de fácil utência ao 
consumidor, gerará, decerto, um público e um lucro maior do que outra 
azienda virtual com características díspares, ainda que ambas sejam de 
propriedade do mesmo titular. ressalte-se que a expressão “virtual”, di-
versas vezes reiteradas neste ensaio, é empregada no sentido técnico (e 
não no sentido antagonista ao conceito do que seja real), correspondendo 
à realidade sem territórios, que existe sem estar presente, sem limitações 
físicas comuns, e sem estar vinculada a uma origem específica71. ou 
seja, a fluidez, o chamado “ambiente amigável” ao usuário, a celeridade 

67  Sobre a situação jurídica complementar de sujeito e objeto da atividade empresarial 
vide BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Edição revista e atual. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2012, p.15.

68  MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 7ª Edição, São Paulo: Atlas, 2013, 
p. 251.

69  GONÇALVES, Luís Couto. Sociedade da Informação e Direito Industrial. APDI, 
Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Direito Industrial. Vol. VI, Coimbra: 
Almedina, 2009, p. 300.

70  “Atualmente o software é entendido como o programa de computador, ou escrito 
destinado a processamento de dados, compreendendo todo o conjunto de instruções 
para o processamento, produção e interpretação e transferência de texto, manuais 
codificações, dentre outros. As unidade físicas que compõem o computador são 
denominadas de hardware, a exemplo do disquete, chip, teclado, CPU, monitor, e 
demais elementos mecânicos elétricos ou eletrônicos, e que necessitam do software 
para ganhar funcionalidade e utilidade” WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelec-
tual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
70. Nas palavras do Supremo, “é uma linguagem matemática binária que compõe 
os programas de software” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Plenário, Min. Nelson 
Jobim, voto vista na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945/
MT, DJ 14.03.2011.

71  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 49.
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de funcionamento dos aplicativos ou da navegação, e a dinamicidade de 
atualização do conteúdo são algumas das peculiaridades que impactarão 
no chamado aviamento digital72.

deste modo, não é o sujeito de direito (empresário/empresa) que 
está no “polo ativo” do aviamento, mas o perfil objetivo empresarial per 
se73. Por sua vez, a doutrina subdivide o aviamento em seus elementos 
subjetivos e objetivos.

no tocante ao aviamento objetivo ou “local goodwill”, ou “achalan-
dage74”, um bom exemplo seria o de uma sociedade que explora o ramo 
dos banheiros em rodoviárias. Em que pese tais estabelecimentos sejam 
conhecidos por características extremamente negativas, nenhum usuário 
de tais recintos elege a prestação dos serviços pelas idiossincrasias pes-
soais de quem empresaria o nicho, nem deixará de realizar tal contrato 
de consumo se houver uma sucessão societária ou trespasse.

Contrata-se, exclusiva e especificamente em razão do ponto estra-
tégico em que o estabelecimento comercial está alocado, bem como pela 
costumeira ausência de concorrência75. deste modo, tal modalidade de 
aviamento é aquela que resulta em menor ou irrisória alteração econômica 
do estabelecimento em eventual alteração no polo subjetivo do perfil empre-
sarial. tal idêntico raciocínio se espelha nos estabelecimentos comerciais 
na internet, em especial nos grandes portais de conteúdo que dispõem de 
enorme público cativo. É muito comum que sociedades empresárias fa-
çam contratos de locação de espaços publicitário em tais sites76, de modo 

72  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comer-
cial de Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, 
Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 302. No 
mesmo sentido acerca da eficiência operacional nos pontos virtuais, vide BARBOSA 
FILHO, Marcelo Fortes. Do Estabelecimento. In Org. PELUSO, Cezar. Código civil 
comentado. São Paulo: Manole, 4ª Edição, 2010, p. 1100. Nos capítulos ulteriores 
tal será melhor explanado.

73  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34.

74  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 117.

75  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 175.

76  “SITE – Um conjunto de páginas da Web que façam parte de um mesmo URL ou 
“endereço”. A ideia de site está relacionada à ideia de “local”, o que na verdade é um 
tópico complexo em se tratando de um espaço virtual criado por uma rede distribuída 
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a expandir a cognição de seus produtos e serviços pelos consumidores 
do titular do sítio cibernético contratado. Verbi gratia, o estabelecimento 
virtual www.youtube.com, quando de sua fundação (em 2005), disponibi-
lizava, prontamente, vasto conteúdo audiovisual com o qual conquistou 
gigantesco público consumidor que ultrapassa um bilhão77 de pessoas. nos 
tempos hodiernos, antes de acessar qualquer conteúdo de entretenimento o 
consumidor é “obrigado a assistir”78 a teores publicitários de outros sujeitos 
de direito – por até 30 segundos. Em tal contexto, quanto mais valioso 
(maior número de acessos79) for o ponto (site de conteúdo), mais cara e 
possivelmente mais abrangente será o empenho publicitário80.

de outra monta, o “personal goodwill”81 é característico de estabe-
lecimentos que têm em seu empresário, peculiarmente um ponto alto da 
atividade mercantil. uma hipótese de sua ocorrência pode ser nominada 
em restaurantes de haute cuisine, que têm sua reputação edificada pelo 
labor talentoso82 de um determinado chef. acaso o proprietário da em-
presa alimentícia sofra com a descontinuidade da relação laboral com o 
profissional renomado, certamente as perspectivas de lucros futuros serão 
reduzidas. Já no ambiente virtual, o goodwill pessoal é comum nos blogs83 

que lida com hiperdocumentos. Creio que a maneira mais simples de entender “site” 
é pensar que um site corresponde a um hiperdocumento, com todas suas imagens, 
vínculos e referências, mesmo que esse hiperdocumento possa ter, potencialmente, 
o tamanho e a complexidade de uma grande enciclopédia” LÉVY, Pierre. Cibercultura. 
Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 268. 

77  Disponível em: <https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/>, acessado em 
30.12.2014, às 16:19.

78  O titular do estabelecimento passou a fazer uso da tecnologia para, coercitivamente, 
fazer com que os interessados sejam submetidos aos reclames diversos de seus pa-
trocinadores. Ou seja, maximizou o interesse daqueles que adimplem com capital 
a divulgação em seu sítio, e, portanto, também sobrevalorizou a publicidade em sua 
praça cibernética.

79  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 207.

80  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p.19.

81  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 241.

82  Sobre a atração de público (na internet) via virtude infungível e personalíssima, vide 
BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 52.

83  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 145.



42 - e—stabelecimento

de especialistas (críticos gastronômicos, de moda, connoisseurs de política), 
que contam com sua reputação personalíssima para catalisar e manter fiel 
seus consumidores/destinatários na frequência de acesso dos sites. neste 
ambiente, ainda que um grande portal de conteúdo inaugure uma seção 
específica sobre “moda”, “comida”, ou política, afora seus outros atributos 
mais tradicionais, pode-se esperar um menor interesse pelos consumidores 
interessados em tais ramos, se o sujeito de direito não contar com um 
profissional renomado para editar tal conteúdo84.

se é inegável que boa e vasta reputação costuma tomar muitos anos 
para ser edificada, a infâmia é fenômeno que pode ocorrer celeremente, 
mesmo em desconstrução às décadas de cândida imagem pública.

destarte, tal repartição de aviamentos (subjetiva/objetiva) é melhor 
encarada sob a hipótese de prestação de serviços ou bens que tenham 
– ou não – um caráter personalíssimo para com o sujeito da empresa. 
noutras palavras: quando se está diante de um bem jurídico que só é 
consumido/contratado pelas características pessoais de quem exerce o 
comércio, estar-se-ia diante do que se denomina de goodwill subjetivo.

averbe-se, contudo, que o estabelecimento comercial na internet 
(afora a hipótese dos blogs supracitada) é menos afeito à hipótese do 
aviamento subjetivo, visto que a virtualidade é um modo de desperso-
nalização do liame entre consumidor e prestador de serviços. aliás, a 
pós-modernidade influenciou as relações contratuais comerciais85, civis e 
consumeristas, à objetivação, à padronização e à mercadorização. note-se 
que tal assertiva é válida mesmo para quem é cliente, especificamente, 
de apenas uma única empresa. Verbi gratia86, delineie-se uma determi-
nada companhia aérea que (i) realize voos comerciais e (ii) venda suas 
passagens aéreas diretamente em seu estabelecimento comercial online. 
Preambularmente é óbvio que se não houver a terceirização da primeira 

84  Verbi gratia o portal Uol, no nome de domínio http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.
com.br/, contratou um eloquente professor doutor da PUC-SP para realizar críticas 
políticas. Seu sucesso perante o público específico do consumo de dados políticos 
transborda para as outras seções do estabelecimento mainframe www.uol.com.br.

85  VERÇOSA, Haroldo M. D. Contratos Mercantis e a Teoria Geral dos Contratos. O Código 
Civil de 2002 e a Crise do Contrato. Ed. Quartier Latin; São Paulo, 2010, p. 27 – 28.

86  Exemplificativamente, um consumidor pode adquirir passagens aéreas nos site www.
tam.com.br; www.voegol.com.br; www.voeazul.com.br; ou realizar uma pesquisa 
conglobante e adquirir as mesmas passagens no sítio www.decolar.com.
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atividade, apenas esta poderá realizar o transporte aéreo. Entretanto, 
quanto à atividade da venda das passagens aéreas, mesmo para aquele 
determinado consumidor fidelizado, este pode utilizar outros sites – 
intermediários – para realizar a pesquisa comparativa87 de preços, as 
opções de datas e horários, e a aquisição do serviço. se de um lado é 
inegável que a prestadora de serviços – final – lucrará com a venda da 
passagem aérea, por certo que repartirá parcela de sua receita com o 
intermediário, bem como não disporá de um monopólio de interação com 
seu consumidor para com o seu estabelecimento comercial na internet.

 ademais, em geral, nestas espécies de estabelecimento comercial, o 
adquirente está voltado ao resultado (serviço ou produto per se) perquirido 
do negócio jurídico, aos signos distintivos bem reputados que distinguem 
o conteúdo do bem contratado, e menos focado em quem o exerce88.

saliente-se, entretanto, uma nova perspectiva da relação com o con-
sumidor, de parte do titular do estabelecimento comercial na internet, e 
seu aviamento. Em uma azienda, cibernética como o Google (que oferta 
serviços – ao consumidor – de busca, e-mail, armazenamento etc.), o 
último faz corrente uso dos dados89 sensíveis de seus utentes como riqueza 
mercantil. Como não se desconhece, a grande lucratividade de tal agente 
econômico vem de sua proposta publicitária, e sua enorme eficiência – 
em saber as predileções de cada um – gera uma gigantesca receita na 
alienação de tais dados aos patrocinadores90. ou seja, a evanescência 
das relações cibernéticas permite afirmar que os utentes do sítio virtual 

87  Sobre os chamados sites de comparação vide BRASIL, Marco Aurélio. Breve Estudo da 
Taxonomia do E-commerce Brasileiro à Luz do Marco Civil da Internet. In ARTESE, Gustavo. 
Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p.343.

88  Neste quadrante, desde que atendidos os escopos contratuais, não importará ao homem 
médio se a interface negocial será feita com um ser humano ou com um computador.

89  “A integração de nossas informações pessoais – rebatizada pelos marqueteiros da 
mídia social como nosso “gráfico social” – no conteúdo on-line é o principal motor 
da inovação da internet na era da Web 3.0 de Reid Hoffman. Ao permitir que nossos 
milhares de “amigos” saibam o que fazemos, pensamos, lemos, vemos e compramos, 
os produtos e serviços da web fortalecem nossa era hipervisível de grande exibicio-
nismo. Assim, não espanta que o Fórum Econômico Mundial descreva as informações 
pessoais como uma “nova classe de ativos’” da economia global” KEEN, Andrew. 
#vertigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. 
Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 41.

90  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 3.
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são, simultaneamente, consumidores e os “insumos”91 da Google. nesta 
lente, o aviamento tem como um de seus elementos o consumidor, ou 
melhor, os dados sobre o consumidor. Para o desenvolvimento de suas 
técnicas de colheita de dados, o largo escaneamento de obras permitiu 
que desenvolvesse seus algoritmos para a leitura de semiótica avançada, 
podendo, inclusive, compreender padrões de linguagem e prever o que 
o usuário espera nas suas buscas92.

2.3 os elementos do estabelecimento

a doutrina enumera que entre os elementos integrantes do acervo 
patrimonial ativo do estabelecimento poder-se-ia encontrar: (i) bens 
corpóreos (tecnicamente chamados de coisas93) e (ii) bens incorpóreos94. 
ao contrário do paradigma econômico-jurídico do século passado, nos 
tempos hodiernos é preciso afirmar que os bens incorpóreos sempre se 
farão presentes95, e são, outrossim, uma constante; enquanto os bens 
corpóreos importarão em uma mera variável do estabelecimento comercial, 
e na maioria delas sem a característica de primazia.

91  Denominando o consumidor de “produto” das redes sociais: KEEN, Andrew. #ver-
tigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. 
Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 88.

92  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 23.

93  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 36.

94  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 330. Sobre a qualificação dicotômica corpóreo-incorpóreo vide BEVILAQUA, 
Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de janeiro: Editora Rio, 1975, p. 173.

95  Neste sentido vide a palestra proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça na 
1ª Jornada de Direito Empresarial realizada pelo Conselho da Justiça Federal: “O velho 
estabelecimento comercial, de onde tudo começava, ficou deslocado mais para frente. 
Esse estabelecimento comercial é algo impensável para os grandes comercialistas que 
construíram o Direito Comercial. Basta imaginarmos que o estabelecimento comercial é 
composto, hoje em dia, por uma larga parcela de propriedade imaterial, que vale muito 
mais do que os bens materiais a comporem o ativo patrimonial do estabelecimento 
comercial. Quanto vale uma marca importante? Quanto valem os contratos que essa 
marca apresenta no mundo da publicidade? Ao passo que o estabelecimento físico, 
por outro lado, tornou-se também, muitas vezes, imaterial e na nuvem. É, como se diz 
nos termos da comunicação informática, um pequeno estabelecimento na nuvem. É, 
como se diz nos termos da comunicação informática, um pequeno estabelecimento 
de comércio a serem interpretados pelo Direito Comercial”, BENETI, Sidnei. O Direito 
Comercial na Jurisprudência do STJ in BRASIL, Conselho da Justiça Federal. I Jornada de 
Direito Comercial. Brasília: Justiça Federal, 2013, p. 12 e 13.
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Menezes Cordeiro, nesta toada, aponta que o costume de certos 
comercialistas em limitarem os elementos do estabelecimento à parcela 
material das titularidades, resulta em uma falsa realidade da azienda96; 
visto que é a combinação de tais fatores (incluindo os evanescentes) 
que gera a aptidão de produção dos lucros. aliás, conforme se defende na 
presente tese, os ativos intangíveis perpassaram a relevância econômica 
de qualquer elemento físico que – eventualmente – participe do acervo 
de bens do estabelecimento. Por sinal a evolução da cibercultura tem dado 
conta de formas alternativas de uso de capital, inclusive com as invenções 
de moedas próprias97.

se não é possível fazer uma listagem exaustiva sobre quais bens 
compõem, imperativamente, um mínimo existencial do estabelecimento 
físico, é corriqueira a eem umeração: (a) do imóvel (seja próprio, locado, 
ou sujeito à usufruto), das mercadorias, das prateleiras, vitrines, da deco-
ração, da estrutura de instalação (a espinha dorsal do recinto mercantil), 
enquanto exemplos dos bens corpóreos; e (b) dos signos distintivos, do 
know-how, a reputação98, os direitos99 de ação (como a renovatória), as 

96  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 332.

97  Sem qualquer pretensão de enfrentar as complexidades havidas acerca da licitude 
do tráfego nacional de moedas alternativas, o que pode conflitar com a ratio do art. 
318 do Código Civil (“Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em 
moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da 
moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial”), registre-se 
a expansão do dinheiro eletrônico que compõe o bitcoin. Tal moeda não é de criação 
estatal, não tem existência ou repercussão física (afora os bits que ocupa), e pode ser 
adquirida no site https://www.mercadobitcoin.com.br/, acessado em 30.12.2014, às 
16:44.Também aqui não se pretende esmiuçar as contendas versando sobre o uso 
de tal sistema para a possível lavagem de capitais: http://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2014/04/1440697-operador-de-cambio-de-bitcoin-e-indiciado-por-lava-
gem-de-dinheiro.shtml, acessado em 30.12.2014, às 16:45. O relevante é que a rea-
lidade virtual também revoluciona o uso tradicional da moeda, tal como desafia a 
manutenção dos conceitos de direito comercial. 

98  “Reputação não é clientela; esta pode emanar daquela’, com ela não se confunde. 
Reputação é o crédito ou renome que gozam os produtos no mercado” BARBOSA, 
Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo I, Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. XIX.

99  Sobre os Direitos em si serem incorpóreos CANDIDO, Austréia Magalhães. Da Pessoa 
Jurídica no Direito Romano. São Paulo: Revista da Faculdade de Direito, USP. Vol. 105: 
São Paulo, 2010, p.1029.
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posições contratuais100, e dos créditos101, como a enumeração não taxativa 
dos bens incorpóreos. Há quem enxergue o poder de controle de uma 
sociedade, na realidade pós-moderna de separação entre titularidade e 
controle, como bem imaterial partícipe do estabelecimento empresarial; 
resultando na institucionalização do poder102 das macroempresas. ou 
seja, para tal parcela doutrinária, a mais-valia paga para o bloco de con-
trole tem como pertinente a potência decisória sobre como se opera a 
organização do estabelecimento. sem que se possa subscrever a íntegra da 
teoria, que endossa a visão corporativista do poder de controle é lícito 
consignar que o ordenamento jurídico nacional não designa a partilha 
dessa mais-valia, mas outorga a oferta pública de ações (sem tal poder) 
de, no mínimo, 80%103 do montante pago àquelas.

note-se que o anteprojeto de Código Comercial, PL 1.572/2011, 
prescreve que a alienação do estabelecimento comercial englobaria, 
inclusive, o nome de empresa do alienante104; bem como averba haver 
ilícito na utilização de qualquer elemento imaterial do estabelecimento 
de concorrente105, o que apenas confirma sua qualidade de universalidade 
de dúplice abrangência: bens físicos e intangíveis.

100  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 335. Entretanto, pode-se questionar se um objeto de direito pode na posição 
contratual um de seus elementos, eis que apenas partes podem participar de contratos.

101  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 154.

102  MAGALHÃES, José Carlos de. O Poder de Controle como Bem Imaterial do Estabeleci-
mento Comercial. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, Ano XX, número 42, Abril-Junho, 1981, p. 62.

103  Lei 6.404/76: Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia 
aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, 
de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com 
direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes 
assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação 
com direito a voto, integrante do bloco de controle. 

104  Art. 47. O nome empresarial de empresário individual não pode ser objeto de alie-
nação, mas o adquirente de estabelecimento de empresário individual, por ato entre 
vivos, se também for empresário individual, pode, em o permitindo o contrato, usar 
o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de “sucessor”.

105  Art. 94. São exemplos de parasitismo: II – a utilização de qualquer elemento de esta-
belecimento empresarial de outro empresário, concorrente ou não, especialmente os 
intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter que realizar determinado 
investimento na própria empresa.
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Com relação ao estabelecimento comercial na internet, por óbvio 
que os principais elementos constituem os programas de computador106 
adotados no site ou pelo aplicativo, bem como os signos distintivos, sejam 
eles registráveis (marca, nome de empresa107 e nome de domínio) ou 
não (“trade dress”108). não obstante, muitos estabelecimentos comerciais 
na internet também fazem uso de música, cuja execução inicia com a 
abertura da homepage ou com o funcionamento do aplicativo. se em 
alguns casos tais componentes sensoriais109 cuidam, especificamente, de 
“jingles” ressaltando as características positivas do produto ou serviço; 
noutros tantos o ambiente musical é cautelosamente eleito para tran-
quilizar e seduzir o consumidor, aproximando-o do “look and feel” do 
estabelecimento. Portanto, é a soma do nome de domínio, a aparência 
(cores, alocação dos links, quantidade de informações), a facilidade de 
uso dos softwares110 alocados, e a eventual sonoridade, que compõem os 
elementos do estabelecimento virtual.

106  No tocante aos elementos do estabelecimento no ambiente pós-moderno vide 
LACERDA, Maurício Andere von Bruck. O Contrato de Locação Comercial no âmbito 
da Transferência do Estabelecimento. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p.241.

107  “De acordo com essas noções, é fácil reconhecer a diferença entre a função distintiva 
peculiar a cada um desses três importantes elementos do estabelecimento comercial 
ou industrial, diferença que se pode precisar do seguinte modo: o nome comercial 
individualiza o comerciante ou industrial, pessoa física ou jurídica; a insígnia indica 
o estabelecimento comercial ou industrial; a marca de fábrica ou de comércio assinala 
os produtos e mercadorias” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Indus-
trial. Volume I – Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012, p. 269.

108  “O conceito de “Trade Dress” guarda origem no direito norte-americano e faz refe-
rência à forma pela qual um produto ou um estabelecimento assume uma roupagem 
de forma a diferenciá-lo de seus concorrentes, por intermédio de sinais que lhes 
são característicos, os quais, formando uma identidade visual se agregam ao ativo 
empresarial intangível (Goodwill)” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, 8ª Câmara Cível, Des. Monica Maria Costa, AC 043258093201280001, DJ 
17.12.2014.

109  No site da Disney, o movimento do mouse engendra modificações audiovisuais e 
efeitos especiais, maximizando a atenção do utente, e servindo de estímulo à visita-
ção da azienda tradicional: https://disneyworld.disney.go.com/new-fantasyland/, 
acessado em 13.01.2015, às 19:00.

110  Responsáveis pela execução das tarefas junto aos processadores, interpretam dados, 
transformam outros computadores, redes: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de 
Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1996, p.41.
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outro elemento relevante ao estabelecimento comercial na internet 
é a segurança dos dados pessoais111 tratados junto ao público consumidor, 
em especial quando as operações econômicas envolverem elementos da 
privacidade112 do último (tal como cartão de crédito, contas bancárias, 
endereços, e outras informações de sua intimidade). Conforme bem des-
taca parcela da doutrina, a maior “ameaça” à privacidade113 na internet114 
não advém das atividades governamentais, mas do próprio comércio115 
que desloca a categoria jurídica de um “interesse juridicamente protegível” 
para uma “commodity”116. não é à toa, aliás, que há quem legitimamen-
te defenda que a coleta de dados117 dos usuários apenas deveria se dar 
por uma razão pertinente (a exemplo de uma denúncia), e não como 
paradigma standard118. Quanto maior for o controle sobre tais dados, e 
menor, portanto, as hipóteses deles serem conhecidos por terceiros não 
autorizados; melhores são as chances de se estabelecer um forte elemento 

111  Lei 12.965/2014, em seu artigo: “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da 
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos VII – não fornecimento 
a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 
aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado 
ou nas hipóteses previstas em lei; VIII – informações claras e completas sobre coleta, 
uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente 
poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam 
vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de 
serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX – consentimento expres-
so sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá 
ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X – exclusão definitiva 
dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu 
requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de 
guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei”.

112  Entre todos vide RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da Vigilância. Traduzido por 
DONEDA, Danilo & DONEDA, Luciana Cabral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

113  KEEN, Andrew. #vertigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo 
e desorientando. Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 66.

114  TEPEDINO, Gustavo José Mendes. Computador Bisbilhoteiro. In. TEPEDINO, Gustavo. 
Temas de Direito Civil. Vol. 1, 4ª Edição, Rio de Janeiro: 2008, p. 561 – 563. 

115  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 84 e 92.

116  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 37.

117  Sobre a importância de uma prévia autorização dos utentes da internet para que se 
possa realizar coleta de dados, vide LIMA, Caio César Carvalho. Garantia da Privaci-
dade e Dados Pessoais à Luz do Marco Civil da Internet. LEITE, George Salomão. LEMOS, 
Ronaldo. Marco Civil Da Internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, 158.

118  LEONARDI, Marcel. Marco Civil da Internet, Plataformas Digitais e Redes Sociais. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 283.
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fiduciário para com o cliente. note-se que aqui não se está a tangenciar 
as obrigações de sigilo per se, típicas do sujeito de direito que intitula o 
estabelecimento comercial (virtual ou tradicional), mas dos softwares 
cujos algoritmos são destinados à estratégica guarda e recepção dos dados 
sensíveis. Mutatis mutandi, a qualidade dos programas computacionais 
utilizados nas operações realizadas via internet pode ser comparada, 
nas aziendas tradicionais, com os seguranças de um banco. Por certo 
que consumidores cautelosos irão optar por realizar negócios jurídicos 
nos rincões em que se sentirem mais seguros (ou, ao menos, aonde eles 
assim se sentem). desta forma, além do perfil estético-sonoro, a segu-
rança havida contra crackers119 e outros agentes maliciosos também pode 
ser enquadrada como pertinente elemento do estabelecimento online. 
Por tais razões, em aziendas mercantis cibernéticas acessórias, como os 
banklines, há o uso de arquiteturas de certificação digital, o emprego de 
senhas, cadastros, a verificação de iPs, enfim, o exercício de um severo 
controle sobre os negócios jurídicos ofertados120. não é à toa, afinal, que 
a criptografia121 passou a ser um dos nichos de maior investimento por 
parte do e-comércio, constituindo-se em um dos elementos estruturais 
para seu contínuo crescimento122.

Como o comercio essencialmente, ou predominantemente, feito 
na internet pode não contar com coisas, mas apenas com a circulação123 

119  “Os crakers valem-se, no caso, da disseminação de programas maliciosos que alteram 
o funcionamento do programa de navegação (browser) da vítima. Quando essa tenta 
acessar o site de um banco ou de outro fornecedor de produtos e serviços na Inter-
net, o navegador infectado a redireciona para o site falso, que apresenta as mesmas 
características gráficas do site verdadeiro, onde serão normalmente solicitados dados 
pessoais e financeiros, como o número, data de expiração e código de segurança 
do seu crédito, ou os números de sua agência e conta bancária e senha do cartão 
do banco” MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidente de 
Consumo na Internet. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.101.

120  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 41.

121  Sobre a importância da blindagem de dados para assegurar os consumidores vide 
BRASIL, Marco Aurélio. Breve Estudo da Taxonomia do E-commerce Brasileiro à Luz do 
Marco Civil da Internet. In ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. 
Quartier Latin, 2015, p. 355.

122  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 126.

123  “O substantivo “circulação”, ele é que exige do intérprete um novo olhar hermenêu-
tico, Porque a mercadoria circula, só que circula virtualmente” BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, Plenário, Min. Ayres Britto, voto vista na Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT, DJ 14.03.2011.
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de mercadorias ubíquas, bens/serviços imateriais124 (tal como o acesso 
a bancos de dados, jogos eletrônicos, comunicação via redes sociais, 
e-mails125), o aparato estético-comunicativo prevalece na interface com o 
consumidor. noutros termos, se no comércio tradicional-físico o predo-
mínio clássico era dos bens físicos, tendo nos bens imateriais o caráter 
de acessoriedade na composição do aviamento; o comércio eletrônico já 
exsurge com a prevalência dos bens imateriais126, e tende a extinguir ou 
reduzir o próprio caráter acessório dos bens físicos127.

desta forma, no tocante ao estabelecimento comercial na internet, 
a “arquitetura” do conteúdo do sítio, sua disposição estética, e a simplici-
dade128 de acesso comportarão os elementos mais relevantes da azienda 
internauta.

2.4 a minoração da relevância econômica do trespasse

o trespasse é deflagrado quando o pretérito titular da azienda realiza 
negócio jurídico voltado à continuidade do processo produtivo mediante a 
circulação dos ativos econômicos envoltos no estabelecimento comercial129, 
incluindo os bens imateriais do mesmo130. noutras palavras, trata-se de 

124  Como diria o autor francês, “O essencial é invisível aos olhos” tradução livre de 
“L’essentiel est invisible pour les yeux », SAINT-EXUPÉRY, Antonie de. Le Petit Prince. 
Paris: Éditions Gallimard, 1999, p. 76.

125  Segundo a doutrina, e-mail é como a transcrição de um telefonema: LESSIG, Lawrence. 
CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 1999, p. 144.

126  MARTINS-COSTA, Judith Hoffmeister. Usucapião de Coisa Incorpórea: breves notas 
sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O 
Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2008, p. 644.

127  Sobre o predomínio de bens materiais ou imateriais a depender do ramo de atuação 
do comerciante, vide BARRETO FILHO, Oscar. O Fundo de Comércio nas Desapro-
priações. São Paulo: Saraiva, 1959, p.13.

128  O excesso de informações é tão perigoso quanto à deficiência delas, ao menos para 
as partes mais débeis que contratarão via e-stabelecimento: “o dever de informar tem 
o sentido original de proteger, avisar, tendo em vista o vocábulo warn, da expressão 
duty to warn, sentido esse muitas vezes violado não apenas pela falta ou deficiência da 
informação, mas também pelo seu excesso” BARBOSA, Fernanda Nunes. Informação 
e Consumo: A Proteção da Privacidade do Consumidor no Mercado Contemporâneo da 
Oferta. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e Internet. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 236.

129  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Vasco della Giustina, REsp 
1202077/MS, DJ 10.03.2011.

130  “A incorporação do fundo de empresa da titular originária transfere à sucessora tam-
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modo unitário de transferir o complexo de bens preteritamente afetados 
à realização da finalidade empresarial. nesta senda, para o titular do 
estabelecimento é economicamente mais interessante à alienação da 
aglutinação conjunto que compõe tal unidade jurídica, do que a segre-
gação dos seus elementos. tal se dá pelo fato da mais valia havida pelo 
conjunto, além dos custos de transação envoltos na negociação de preços 
e condições para cada bem que esteja agregado131.

deste modo, quando um determinado titular desejasse dispor de 
determinado núcleo econômico empresarial em favor, ou até mesmo ao 
prejuízo de um terceiro anuente, realizava-se, exclusivamente, o trespasse. 
no entanto, com o desenvolvimento do uso das técnicas de separação 
patrimonial havidas com o sistema das personalidades, ou, rectius, novos 
sujeitos de direito, nota-se, segundo parcela doutrinária132, uma gradual 
superação do tradicional instituto do trespasse pela transferência de 
posições sociais133.

ainda que a cessão de cotas ou ações possa produzir idêntico efeito 
funcional ao do trespasse, o caminho estrutural é deveras diverso134, visto 
que no primeiro caso há uma transposição do sócio/acionista sem se 
permutar o formal titular do direito; enquanto na derradeira hipótese 
modifica-se, efetivamente, o sujeito de direito que titulariza, diretamente, 
tal complexo de bens.

uma das razões havidas para que o instituto do trespasse esteja em 
relativo declínio cuida da regência standard de não concorrência advinda 

bém a titularidade da marca, haja vista estar inclusa naquela universalidade jurídica, 
afigurando-se inócua a invocação da ausência da averbação da transferência, pois tal 
fato não transforma o mencionado bem incorpóreo em res nullius ou res communes 
omnium nem legitima o registro equivocado em nome de outra sociedade empre-
sária” BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 6ª Turma, Des. André Fontes, 
AC 960237369-5, J 12.04.2004. 

131  TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, p.12.

132  Em sentido contrário, o professor Paulo Fernando Campos Salles de Tolledo, na rea-
lização da banca de qualificação da presente tese, defendeu que há a equivalência 
do número de negócios jurídicos envolvendo trespasse e aqueles versando sobre a 
cessão de cotas.

133  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 339.

134  LACERDA, Maurício Andere von Bruck. O Contrato de Locação Comercial no âmbito 
da Transferência do Estabelecimento. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p.244.
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do artigo 1.177, do Código Civil135. diversas vezes em um contrato mer-
cantil os custos de transação envoltos podem gerar a escolha de omissões 
propositais (alcunhadas de contratos incompletos136) e, nestas hipóteses, a 
existência de padrões legais restritivos serve de convite à eleição de outros 
negócios jurídicos possíveis.

Portanto, na hipótese do alienante querer dispor dos bens, mas não 
desejar ficar privado de sua manutenção em um determinado mercado e, 
não havendo anuência do adquirente para o reestabelecimento, decerto 
que a melhor via é a cessão da participação societária ou de eventual 
cisão. ressalte-se, aliás, que o sujeito de direito que elege a cessão de sua 
titularidade na posição de determinada sociedade como modo de fugir 
da vedação do Código Civil não opera em violação à boa-fé objetiva, 
extremamente peculiar no âmbito empresarial137.

uma outra razão, desta vez ilegítima, para o uso abusivo do tres-
passe resta na camuflagem de eventual ato de concentração econômica, 
no intuito de fugir ao controle da Comissão de Valores Mobiliários, e, 
especificamente, do Conselho administrativo de defesa Econômica e da 
regulação da Lei 12.529/2011. factualmente, é possível que a autarquia 
federal atenta aos atos de transposição societária permaneça desavisada 
(ou menos atenta) perante a utilização de uma simulação via trespasse.

os estabelecimentos comerciais na internet também podem ser 
sujeitos ao trespasse, sendo que, nesta hipótese, a tradição dos bens se 
aperfeiçoa com a entrega de senhas ao adquirente (que provavelmente 

135  Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não 
pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferên-
cia. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a 
proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.

136  Merece ligeira crítica a etimologia da expressão visto que dá a entender que existi-
riam instrumentos contratuais completos, deixando clara a herança do positivismo 
legalista (exauriente de toda a expressão jurídica) na elaboração dos conceitos 
empregados hoje.

137  Vide a ressalva no sufixo do Enunciado 29, do Conselho da Justiça Federal, relevante 
à 1ª Jornada de Direito Empresarial: Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, 
o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos 
cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento 
ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante 
o prazo do contrato; acessado em 26.05.2014, no site http://www.cjf.jus.br/cjf/
CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20 %20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20
COMERCIAL.pdf
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alterará as chaves aptas à atualização e manutenção do sítio ou dos 
softwares do aplicativo), bem como com a transposição registral perante 
a entidade pertinente (ex: registro.br). deste modo nada veda que um 
sujeito de direito negocie com outro sujeito de direito o trespasse do sítio 
virtual, sendo tal prática extremamente comum quando na década de 
1990, muitos entes econômicos foram céleres em promover o registro 
de nomes de domínio descritivos. Quando nestes sítios virtuais alguma 
atividade comercial era realizada, por óbvio que o adquirente não se 
tornava titular, tão somente do nome de domínio (um ativo específico), 
mas também daquela universalidade envolta (ex: trade dress) que ele po-
deria, ou não, dar sequência. Em diversas oportunidades há aquisições de 
aziendas online, envolvendo grandes fortunas (desde que esteja-se diante 
de relevante aviamento cibernético), bem como atrairá a incidência dos 
ônus tributários138, trabalhistas, e eventualmente civis.

Entretanto, tal como suscitado no tocante aos estabelecimentos 
comerciais tradicionais, não se nota a prevalência do trespasse (negócio 
jurídico com predomínio objetivo) perante a cessão de cotas/ações (negócio 
jurídico com o predomínio subjetivo de alteração) na azienda internauta.

2.5 causas da relativa estagnação mercantil pelas vias 
tradicionais

os custos139 operacionais são um dos fatores comerciais mais rele-
vantes para qualquer empresário, ao lado do risco negocial, razão pela qual o 
pensamento estratégico o direciona a escolha de determinado tipo social, o 
montante a ser destinado na atividade etc. noutras palavras, para além dos 
investimentos iniciais (que podem ser reembolsáveis ou não – neste caso 
chamados de “sunk costs”, em português custos iniciais sem perspectiva de 
retorno), o capital de giro, os tributos, os ônus trabalhistas, os alugueres e 
as obrigações140 propter rem impactam diretamente nas escolhas mercantis 

138  GRECO, Marco Aurélio. Estabelecimento Tributário e Sites na Internet. In Org. LUCCA, 
Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 349.

139  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 5.

140  Há autores que criticam a expressão obrigacional para tais institutos, visto que não 
haveria, propriamente, um crédito; razão pela qual tecnicamente se estaria diante de 
uma situação jurídica “propter rem”; nesse sentido vide MAIA, Roberta Mauro Medina. 
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realizadas. aliás, em países de dimensões geográficas diminutas e alta densi-
dade populacional, a manutenção e o crescimento físico de estabelecimentos 
comerciais tradicionais encontra óbice na escassez de bens disponíveis. 

nesta senda, o Brasil vive – especialmente na última década – uma 
explosão do mercado imobiliário, fazendo com que diversos ramos do 
comércio reduzissem e otimizassem suas ocupações físicas; levando certas 
searas à franca retroação141. Portanto, é possível observar a evolução de 
despesas envoltas na ocupação estrutural imobiliária sem que houvesse 
equivalente catalisação nos lucros de certos nichos.

Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2013, p. 47.

141  Verbi gratia sobre o que tem ocorrido com cinemas, livrarias, lojas de música e até 
restaurantes: “Em uma folha de papel, afixada na entrada, a notícia que ninguém 
queria receber. Os administradores do Cine Leblon anunciaram nesta quinta-feira 
que o local será fechado, vencido por uma crise financeira. “Após mais de uma década 
de tentativas sem sucesso, no sentido de tornar o Cinema Leblon não deficitário, 
informamos que suas atividades serão encerradas em breve” em http://oglobo.
globo.com/rio/cine-leblon-administradores-anunciam-fechamento-devido-crise-
financeira-12740038, acessado em 08.06.2014, às 17:58; “RIO – Entre dezembro de 
2011 e dezembro de 2012, houve uma redução de 12% no número de livrarias em todo 
o país, segundo o presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), Edmilson 
Xavier. Eram 3.481 e agora são 3.073” em http://oglobo.globo.com/cultura/brasil-
tem-reducao-de-12-no-em umero-de-livrarias-8167058, acessado em 08.06.2014, às 
18:09“Com 127 anos de história na Rua da Carioca, a loja de instrumentos musicais 
A Guitarra de Prata fechou as portas nesta segunda-feira. As atividades no tradicio-
nal casarão 37 foram encerradas por conta de uma ação de despejo movida pelo 
Opportunity. O banco comprou, da Ordem Terceira da Penitência, 18 casarões no 
lado ímpar da rua. Segundo o presidente da Sociedade Amigos da Rua da Cario-
ca, Roberto Cury, os donos da loja não aceitaram os termos da renegociação do 
contrato de aluguel do imóvel, uma novela que se arrastava desde o ano passado. 
“Eles pagavam cerca de R$ 7 mil ao mês e o banco queria aumentar para cerca de R$ 
15 mil. O despejo foi decretado em fevereiro e o prazo para sair acabou” in http://
oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/posts/2014/03/18/a-guitarra-de-prata-
fecha-as-portas-na-rua-da-carioca-528038.asp, acessado em 08.06.2014, às 17:59; 
e “Os clientes daqui não deixariam a gente ir embora. Somos a memória da cidade”, 
comemora um dos garçons mais antigos do Bar Luiz, João Natal, de 61 anos. Além do 
restaurante boêmio, outros 17 imóveis foram comprados pelo Opportunity, há um 
ano, da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Na época, todos 
os contratos de locação foram refeitos, mas a maioria dos comerciantes não aceitou 
o reajuste do aluguel. Por conta disso, mais de dez estabelecimentos estão na fila 
dos despejos e podem sair de cena a qualquer momento” em http://odia.ig.com.
br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-29/tradicional-bar-luiz-escapa-de-ser-despe-
jado-da-rua-da-carioca.html, acessado em 08.06.2014, acessado às 18:01. Sobre o 
fechamento de estabelecimentos comerciais referentes a consertos de bicicletas, 
sapatarias, armarinhos e outros comércios de menor monta econômica no bairro 
do Leblon, RJ, pela alta de mais de 112% nos alugueres, vide editorial de O GLOBO: 
http://oglobo.globo.com/rio/comerciantes-tradicionais-do-leblon-se-despedem-
do-bairro-14001851, acessado em 23.09.2014. 
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não obstante, certas searas de atuação mercantil encontram na 
especificidade de seu público alvo, e nas restrições naturais de acesso 
a estabelecimentos comerciais tradicionais, um delimite à sua percepção 
lucrativa. nesta banda, por exemplo, o mercado de sebos jurídicos é 
calcado pela necessidade de aziendas próximas aos tribunais de Justiça 
ou às boas faculdades de direito; ou seja, locais que costumam ser carac-
terizados pela valoração imobiliária e, logo, de preços altos ao locatário. 
Contudo, os consumidores efetivos de tais bens podem estar a milhares 
de quilômetros de distância142 e, até mesmo, ignorarem a existência do 
estabelecimento, ou de que o último dispõe de uma edição rara de uma 
obra de seu interesse. nos tempos hodiernos a expansão de intermediá-
rios143 virtuais na atuação de sebos já responde por uma parcela relevante 
de tal mercado, tendo um agente econômico se estabelecido como 
predominante144. Com boa parte do mercado migrou para o ambiente 
virtual, muitos dos estabelecimentos tradicionais sem utência virtual se 
viram jungidos de tal fatia mercantil (além de onerados por um preço de 
locação desproporcional); e, de outro lado, os partícipes dos serviços de tal 
azienda virtual viram-se oprimidos com o aumento das tarifas praticadas 
pelo semimonopolista145. na prática, para tal setor de atuação econômica, 
percebe-se a descendência da atuação majoritária por aziendas tradicio-

142  Sobre como a internet amplia o horizonte mercantil pela superação das separações 
físicas, vide IRIBURE JUNIOR, Hamilton da Cunha. A Liberdade na Contratação dos 
Negócios Promovidos na Internet. LEITE, George Salomão. LEMOS, Ronaldo. Marco 
Civil Da Internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 217.

143  O estabelecimento www.estantevirtual.com.br cuida do maior intermediário de 
sebos no Brasil.

144  “Um dos maiores sites de sebos e livrarias de todo o País, o Estante Virtual, que reúne 
1.300 estabelecimentos, viu seu acervo virtual ser reduzido drasticamente na última 
segunda-feira. O motivo foi um protesto de cerca de 150 livreiros cadastrados na 
plataforma, que retiraram do ar seus catálogos em ação contra mudanças nas tarifas 
e nas políticas do portal consideradas abusivas” CARVALHO, Bruna. Sebos fazem 
greve virtual contra monopólio de site. Brasília: Carta Capital, disponível em http://
www.cartacapital.com.br/cultura/sebos-fazem-greve-virtual-contra-monopolio-
de-site-7183.html, acessado em 14.01.2015, às 19:11.

145  Sobre a aglutinação de poder que ocorre online, vide BENKLER, Yochai. The Wealth 
of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale 
University Press, 2006, p. 214.
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nais, bem como a concentração146 do poder de controle147 mercantil nas 
mãos do intermediário cibernético148. Paradoxalmente, portanto, pode 
se observar a especulação imobiliária reprimindo as aziendas tradicionais, 
e o “monopólio”149 virtual do maior intermediário online, delimitando a 
real concorrência no mercado virtual. 

neste afã, ainda que os entes econômicos sejam dotados de racio-
nalidade limitada150 é intuitiva a escolha empresarial pela minimização 
de custos e, simultaneamente, do exercício de maior exposição de seus 
produtos e serviços ao potencial consumidor. desta forma, sem prejuízo 
da manutenção de estabelecimentos físicos, foi modificado o uso origi-
nário de sites na internet como mera forma de auxiliar o conhecimento 
dos produtos/serviços disponibilizados tradicionalmente.

2.6 algumas causas da expansão151 mercantil pela internet

a cibercultura152 pode ser delimitada como o conjunto de técnicas, 
a práxis, as formas de pensamentos e os valores empregados na internet 

146  “Deve-se ponderar, ainda, que essas diferentes formas de poder social são, a um 
tempo, interdependentes e aglutinantes. Uma certa soma deles, em diversos setores, 
é a condição indispensável para a existência de um forte poder, em um determinado 
campo. A partir de certo grau, a predominância política, para subsistir, deve combinar-
se com um mínimo de força econômica e de autoridade moral. O titular de qualquer 
das formas de poder é levado, naturalmente, a adquirir outras. Tudo isso explica a 
incoercível tendência à concentração do poder, no curso da História” COMPARATO, 
Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1976, p.2.

147  Analisando a dicotomia entre controle e titularidade vide BERLE, Adolf A. e MEANS, 
Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. Traduzido por 
AZEVEDO, Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p.35.

148  “De acordo com informações fornecidas pela comScore, a participação conjunta 
da Yahoo! e da Microsoft no mercado de buscas patrocinadas no Brasil é de apenas 
3%. A principal concorrente, Google, detém os 97% restantes do mercado” BRASIL, 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Fernando de 
Magalhães Furlan, Ato de Concentração 08012006419/2009-94, J. 16.12.2009.

149  Sobre o capitalismo monopolista superando o capitalismo da era liberal, vide MOREI-
RA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: Centelha; Coimbra, 
1978, p. 52.

150  WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Londres: Free Press, 
1985, p. 15.

151  “A internetização da vida leva à proliferação dos negócios via on line” BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, Plenário, Min. Ayres Britto, voto vista na Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT, DJ 14.03.2011.

152  Tal temática é bem enfrentada por LÉVY, Pierre. Cibercultura. Traduzido por COSTA, 
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por seus usuários. Como iter comunicativo eficiente, de baixo custo153, 
sem delimitações territoriais, quase todos os ramos de atuação da mer-
cancia passaram a fazer uso da ferramenta da internet, empenhando 
sua atividade neste novo ambiente cultural. se a origem da internet 
estava vinculada, essencialmente, com as práticas militares, acadêmicas, 
e puramente culturais, é facultado afirmar que o tempo presente revela 
uma internet predominantemente mercantil, controlada pelos valores 
e interesses comerciais154. neste quadrante, as aplicações cibernéticas 
permitem a oferta, a venda de produtos e serviços online engendrando 
um verdadeiro centro comercial eletrônico155.

neste afã, diversos serviços públicos estatais156 se adaptaram ao uso 
cultural tecnológico, fazendo da utência virtual um método eficaz de uni-
versalização do acesso a tais atividades econômicas lato sensu157. Exempli 
gratia, quase todos os órgãos do Poder Judiciário nacional passaram a 
fazer uso dos processos exclusivamente eletrônicos, permitindo a consulta, 
e peticionamento simultâneo nos autos para todos. ou seja, se há alguns 
anos atrás – até mesmo – uma grande sociedade de advogados necessi-
taria a contratação de um intermediário para dirimir um litígio em uma 

Carlos Irineu da. 3ª Edição, São Paulo: Editora 34, 2010.

153  FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de Domínios no Brasil: Natureza, Regime 
Jurídico e Solução de Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 23.

154  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. X. Vide ainda, GUIMARÃES, Ana Carolina Faria. & NEVES, Rúbia Carneiro. 
O Estabelecimento Virtual e sua Condição de Estabelecimento Secundário ( filial). dis-
ponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=117ffc1ªcd844e43, 
acessado em 08.03.2015, às 21:39.

155  CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito Comercial. 12ª Edição, Lisboa: EDIFORUM, 2011, 
p. 566

156  Não se trata de redundância o uso da expressão “públicos estatais”, visto que a 
categoria do “Público” congloba entes privados que prestam serviços e realizam 
múnus de natureza híbrida ou predominantemente pública como é o caso do terceiro 
setor.

157  “Motivados pela busca de preços mais baratos na internet, os consumidores brasileiros 
fizeram o faturamento do comércio eletrônico nacional avançar 24% no primeiro semestre 
sobre igual período de 2012, chegando a R$ 12,74 bilhões. Segundo dados divulgados nesta 
quarta-feira (21) pela E-bit, empresa especializada em informações sobre comércio ele-
trônico que faz parte do grupo Buscapé, o número de pedidos subiu 20% na comparação 
anual, para 35,54 milhões de pedidos, enquanto o tíquete médio cresceu 4%, atingindo R$ 
359,49”, em “Vendas na Internet crescem 24% para 12,7 bilhões no 1º semestre” Disponível 
em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/08/vendas-pela-internet-cres-
cem-24-no-primeiro-semestre-1.html, acessado em 09.01.2015, às 09:24.
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comarca distante, com o processo eletrônico acessível online, supera-se158 
a necessidade do “middleman”. uma decisão política que estimulou o 
crescimento dos negócios jurídicos e atos estritamente jurídicos online 
foi o fomento da criptografia e da assinatura eletrônica159 que vieram a 
trazer segurança jurídica no tráfego virtual160.

suscite-se que tal adoção tecnológica por certo que impacta nas 
relações sociais entre os administrados, jurisdicionados, causídicos para 
com os administradores, e adjudicadores de direito, reduzindo a neces-
sidade de contato com os órgãos, “despersonalizando” fisicamente o ser-
viço público. Lida-se com assinaturas eletrônicas, arquivos em formato 
“portable document file”, bits, livra-se do papel, e diminui-se o convívio 
com a repartição pública. de outra monta amplia-se a abrangência do 
serviço público universalizando-o, bem como alega-se161 que o emprego 
tecnológico diminui o tempo de tramitação processual162.

ademais, a internet é uma forma de mídia diferenciada do ambiente 
monolítico de um jornal tradicional, a televisão, o cinema, ou o rádio, em 
que o espectador tem a passividade de uma plateia, sem real interação com 
o meio. também há uma expansão do poder comunicativo na internet, do 
que comparada a mídia telefônica (puramente dual) em que se circuns-

158  Sobre a possibilidade do faça você mesmo que a internet possibilita, vide LÉVY, Pierre. 
Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 143.

159  No âmbito do processo judicial, a Lei 11.419/2006 veio a prestigiar o peticionamento 
eletrônico exigindo que as assinaturas eletrônicas fossem objeto de certificação pela 
Autoridade credenciada, resultando na isonomia de validade entre vias físicas e virtuais.

160  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.19.

161  BARRETO, Ana Amélia Menna. Considerações sobre processo eletrônico. Sitio do Instituto 
dos Advogados Brasileiros: http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2237.pdf, 
acessado em 12.10.2015, às 18:00.

162  Os causídicos que laboram com o contencioso, de modo geral, observam que o 
processo eletrônico realmente traz benesses aos bens protegidos pelo direito am-
biental e pela limitação de impressões. Contudo parece que os Tribunais resolveram 
transferir o trabalho de seus serventuários para os advogados, visto que cabe, hoje, aos 
últimos todo o complexo labor de delimitação de arquivos, anexação, e submissão às 
mais arbitrárias regras para o peticionamento eletrônico (como v.g. uma disposição 
imposta no TJESP em que cada arquivo não pode ter mais do que míseros – aproxi-
madamente – 2 mega bytes, fazendo com que se tenha de compartimentar um sem 
número de peças). Em suma: transferiu-se o risco e o tempo de boa parte do labor 
para os advogados, seus estagiários e assistentes sob a pseuda promessa de agilidade 
processual que não foi categoricamente demonstrada.
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creve os participantes da conferência (desde que se respeite a privacidade 
alheia). na internet há a participação ativa163 do consumidor/internauta, 
interagindo, criando, modificando164, e realizando obras coletivas.

tal paralelo pode ser fincado, mutatis mutandi, com o exercício da 
empresa e o empenho de seu objeto na internet: afora os territórios que 
exercessem o controle sobre os sítios virtuais, o agente econômico consegue 
dispensar terceiros e comercializar diretamente165 seus produtos junto ao 
consumidor. ou seja, o sujeito de direito produtor que não comporta altas 
quantias de capital para ter um centro de distribuição166, pode fazer uso 
da azienda eletrônica para contatar um público consumidor sem delimites 
territoriais; e fazer uso da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, 
ou outra similar alhures, para realizar a atividade de intermediação que, 
dantes, terceirizava. Logo percebe-se que a internet representa a abertura 
de novos mercados, (i) facilitando a ampliação das atividades de produção 
para produção e distribuição, (ii) catalisando o ingresso na distribuição por 
terceiros que, antes, não exerciam nenhum mister comercial; (iii) majorando 
o conhecimento do sujeito de direito pelo público consumidor distante 
de sua base física; (iv) minimizando custos (trabalhistas, tributários167, 
publicitários) e permitindo a eficiente realocação de tais recursos; e (v) 
ampliando168 o serviço prestado ao consumidor.

Quanto à expansão de finalidades empresariais, factualmente o bai-
xo custo de acesso ao consumidor – canalizado pela internet – permite 
a distribuição direta por parte do fabricante/produtor. aliás se forem 
cogitados bens/serviços puramente imateriais, como jogos eletrônicos, 

163  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 92.

164  Verbi gratia o que ocorre no Wikipédia.

165  Sobre o barateamento dos custos de distribuição na internet vide BENKLER, Yochai. 
The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. 
London: Yale University Press, 2006, p. 80.

166  BITTAR, Carlos Alberto. Contratos Comerciais. Ed. Forense, 6º edição, São Paulo, 
2010, p.72.

167  Se o estabelecimento físico é tributado via IPTU e IPVA, por enquanto, o poder tri-
butário estatal ainda não incide sobre as aziendas virtuais. Não se está aqui, contudo, 
a tratar-se do imposto de renda, mas da inadequação de uma política tributária que 
propositalmente olvida de cobrar tributos sobre a titularidade dos bens imateriais 
(marcas, patentes, nomes de domínio).

168  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 131.
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a indústria de games não necessita de um intermediário para prestar 
seu fito econômico; e, nas hipóteses de bens/serviços que demandam 
a entrega tradicional, a capilaridade das redes oficiais de interlocução 
bastará ao agente econômico, que embutirá tal custo no preço final. 
Por sua vez, se se pensar em produtores que ficavam completamente à 
mercê de grandes distribuidores como supermercados, a utilização das 
vias virtuais maximizam o lucro, bem como majoram a possibilidade de 
fixação autônoma dos preços169.

não obstante, a racionalidade limitada170 dos consumidores catalisa 
a atividade de intermediários na internet, visto que na hipótese de ser-
viços/produtos fungíveis, não é incomum que o destinatário disponha 
de pouco tempo para realizar a pesquisa de preços. ou seja, cogite-se a 
hipótese do sujeito/consumidor que visa realizar aprazível passeio noutro 
país, e, diante de sua natural vontade de economizar custos, ingresse no 
sítio de uma, duas, ou, se ele realmente for proativo e cauteloso, em três 
ou mais empresas hoteleiras. Por certo que encontrará uma variedade 
significativa de preços entre os fornecedores, todos com seus estabele-
cimentos comerciais online. a pesquisa individual traz um custo, per se, 
que é o tempo empenhado na busca do produto ótimo. de outro lado, há 
estabelecimentos virtuais intermediários, com softwares para a realização 
de buscas horizontais, que realizam celeremente uma busca em todas as 
companhias de hotelaria que realizam o serviço buscado171. 

ademais, em geral, os consumidores têm ciência de um número 
muito restrito de fornecedores para o produto/serviço buscado. Por tal 
razão, independentemente do fator qualidade ou preço, é comum que os 
consumidores repitam seu padrão de consumo, ainda que haja diversas 
outras opções qualitativa ou quantativamente mais satisfatórias. de fato 
não é incomum que certos consumidores tenham senões na variação de 
prestadores de serviço, ou mesmo, desconheçam prestadores de serviço 

169  Tal não significa dizer que, se o mercado for razoavelmente dotado de concorren-
tes, ou de substitutos fungíveis, ele terá completa autonomia na fixação de preços 
abusivos.

170  WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational 
Contracting. New York: The Free Press, 1985, p. XIII.

171  Tal espécie de intermediário têm se intensificado em todo o setor turístico, espe-
cialmente na hotelaria. Verbi gratia o estabelecimento www.booking.com; é um dos 
líderes deste mercado mundo afora.
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que não tenham sedes físicas próximas ao seu domicílio. Por tal razão, 
empresas – muitas de alta qualidade – que não disponham de enorme 
capital para investimento publicitário, poderão ser conhecidas pelo con-
sumidor-internauta através dos sites de busca172, que são intermediários 
mercantis que lucram com publicidade173 paga. o consumidor/pesquisa-
dor que goze das “palavras-chave” pertinentes, poderá tomar ciência de 
diversas outras opções para a prestação do serviço que buscavam, mesmo 
aquelas que são adversas ao uso da publicidade tradicional. deste modo 
a internet expande a ciência ao utente, dos agentes econômicos que 
atendem aos seus anseios consumeristas.

Como seara mercantil que, hoje, faz largo uso do iter tecnológico 
online, no ambiente do comércio de ensino, o mundo jurídico e os concur-
sos públicos e exame de ordem catalisou a criação de cursinhos que, até a 
década de 1990, funcionavam, exclusivamente, em custosas sedes físicas 
e suas salas de aula. Hoje em dia a maioria dos cursinhos desenvolve suas 
atividades com as teleaulas disponíveis, exclusivamente174, pela internet, 
nos seus estabelecimentos comerciais virtuais nos quais os consumidores 
adquirem um acesso por tempo controlado pelo uso de um login e uma 
senha. Cuida-se do ensino aberto e à distância, técnica que afeta o monopólio 
do saber advindo da academia tradicional formada pelas universidades e 
escolas175. se tal pode ser – de modo justificado – objeto de críticas em 
virtude da tendência do fetichismo da práxis ao arrepio do ensino teórico 
e mais completo; em ambientes de escassez de professores com alto ga-
barito acadêmico, e de limitações econômicas ao investimento em caras 
estruturas, técnicas ao modo das teleaulas/aulas online, é notável que esta 
forma de comunicação e instrução possa auxiliar o ensino privado e público.

172  O mais renomado destes no Brasil é a Google.com.

173  Ou seja, formas de persuasão ao interlocutor: DIAS, Lucia Ancona Lopez de Maga-
lhães. Publicidade e Direito. São Paulo: RT, 2010, p. 27.

174  E, neste sentido, a doutrina qualifica tal azienda como “estabelecimento virtual”, vide 
TEPEDINO, Gustavo. & BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. & MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. III, Rio 
de Janeiro: Renovar, 2011, p. 362. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de 
Direito Comercial 1. 3ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 296.

175  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 160.
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tais aulas gravadas176 em formato audiovisual formaram enorme e 
lucrativo nicho mercantil, combinando a maximização da utilidade ao 
consumidor (visto que podem acessar tal conteúdo no horário177 que 
melhor lhe convier178, ao contrário das tradicionais aulas que exigem o 
deslocamento179 físico do corpo discente, bem como sua pontualidade) 
e a minimização dos custos (seja para o sujeito titular da empresa que 
só paga o expositor uma vez, pode alienar as aulas por um número infi-
nito de oportunidades, e não arca com os custos relevantes à locação de 
grandes espaços; seja para o consumidor que acessará uma quantidade de 
conteúdos informáticos a preço mais acessível). deste modo, percebe-se 
a ampliação da prestação do serviço junto ao utente, afora das limitações 
de dia e horário “útil”180, gerando ganhos em escala.

o mesmo fenômeno de minoração de custos e maximização de be-
nefícios é observado na transposição do paradigma dos livros físicos, para 
os e-books (ou seja, a transposição de bens em serviços181), em formato 
“p.d.f.”, que são vendidos a menor preço182, e facilitam a pesquisa com a 
utilização dos programas de computadores de buscas. neste quadrante, 

176  Como exemplo se destaca o site https://www.cursoenfase.com.br/enfase/site.do;-
jsessionid=1E97781F4888D981D2128118C0656702.enfase-ampere, que oferece um 
sem número de cursos para carreiras jurídicas, acessado em 30.12.2014, às 17:37.

177  Sobre as questões regulatórias acerca do hiato temporal do funcionamento de esta-
belecimentos comerciais tradicionais vide o verbete da Súmula Vinculante do STF, 
de número 39: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento 
de estabelecimento comercial”

178  Sobre os “tempos Virtuais”, a melhor doutrina assevera que a internet “cria uma 
colagem temporal em que não se misturam gêneros, mas seus tempos tornam-se 
síncronos em um horizonte aberto sem começo, nem fim, nem sequência” CASTELLS, 
Manuel. A Sociedade em Rede. 1º Volume, 11ª Edição, São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 
553.

179  Sobre as vantagens do acesso sem deslocamento proporcionadas pelas aziendas 
online vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton Uni-
versity Press, 2009, p. 19.

180  FRANCO, Flavio. O Impacto do Marco Civil da Internet nas Atividades do E-Commerce. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 302.

181  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 80.

182  Verbi gratia, a editora Gen Forense oferece a mesma obra (“Direitos Reais”) do culto 
jurista baiano Orlando Gomes em formato físico e em formato eletrônico, sendo 
que se o consumidor optar pelo derradeiro, arcará com cerca de 70% do preço da 
via tradicional. Dados disponíveis em http://www.grupogen.com.br/catalogsearch/
result/?q=orlando+gomes, acessado em 30.12.2014, às 17:42.
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muitas universidades têm preferido o acesso de tais conteúdos infor-
máticos via estabelecimentos comerciais virtuais (das próprias editoras), 
pela escassez física dos espaços destinados à biblioteca183. outra razão 
que intensifica tal espécie de utilização das aziendas virtuais das editoras 
tem a ver com a ausência de escassez dos livros virtuais. Por regula-
mentações184 do Ministério da Educação, as faculdades devem dispor 
de um número de exemplares de obras, proporcionais à quantidade de 
estudantes matriculados. ou seja, não basta disponibilizar a obra, mas 
tê-la em quantias variáveis, o que também atrai um custo na aquisição de 
obras (e sua multiplicação). se se cogitar as universidades que dispõem 
de diversos campi a reiteração de empenhos financeiros na aquisição 
das mesmas obras literárias apenas ratifica as vantagens advindas do 
comércio eletrônico de bens imateriais. a opção pela aquisição dos serviços 
prestados nas aziendas online permite que o corpo universitário “adquira” 
o bem apenas uma vez, e este possa ser gozado por infinito número do 
corpo discente ou docente. Portanto, apura-se que o próprio ambiente 
regulatório estatal catalisa a eleição da virtualidade comercial.

deste modo, a preferência do consumidor na manutenção de uma 
assinatura mensal que lhe disponibilize um enorme banco de dados 
literários, sem o ônus da ocupação física finita (e cara), e do empenho 
econômico com exemplares físicos repetidos, estimula tal atividade eco-
nômica. se o enfoque for sobre as faculdades de direito, tais escolhas 
parecem ainda mais racionais tendo em vista à celeríssima obsolescência 
que caracteriza os manuais, tratados, compêndios legislativos, e outras 
obras jurídicas. a obrigação de manter um acervo literário atualizado 
acaba por manietar, desnecessariamente, recursos na aquisição de bens 
com curtíssima vida útil. outrossim, ao realizar as assinaturas de acesso, 
em que pese não controlarem o bem adquirido, os estabelecimentos de 

183  Como exemplo a biblioteca do Senado brasileiro editou um regramento da sua polí-
tica de descartes, em que regulamentou a preferência pelo conteúdo digital: http://
www.senado.gov.br/senado/biblioteca/documentos/Politica_de_Selecao_da_Bi-
blioteca.pdf, acessado em 30.12.2014, às 17:46.

184  Segundo o Ministério da Educação o perfil ótimo de uma instituição de ensino su-
perior depende da disponibilização de uma obra indicada para o programa, a cada 
quinze estudantes daquela faculdade matriculados. Nesse sentido vide item II.3.1 
Biblioteca de suporte ao Curso, item B. MEC. Disponível em http://portal.mec.gov.
br/sesu/arquivos/pdf/ag_pad.pdf, acessado em 23.05.2015, às 23:08.
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ensino não ficam adstritos aos exemplares antigos, e, tal como ocorre 
no leasing, o consumidor simplesmente pode optar por novos modelos.

no polo do titular da atividade empresarial, a manutenção de um 
estabelecimento comercial na internet que, ao invés de distribuir bens 
(“download”/“upload”) permite o acesso controlado ao conteúdo (pelo 
“streaming”185) apenas durante o uso do sítio, (i) pereniza a relação com 
os consumidores, (ii) maximiza a venda de outros serviços, (iii) bem 
como majora o lucro macro envolto nas transações econômicas. Como 
exemplo de setor empresarial-cibernético que vem fazendo uso de tais 
vantagens tecnológicas para acrescer consumidores, destaca-se o ramo do 
serviço de assinatura de filmes e séries186. Muito longe de serem meros 
distribuidores de produtos audiovisuais, ou concorrentes de locadoras 
tradicionais ou de prestadora de serviço de televisão “a cabo”, algumas 
dessas sociedades passaram a produzir suas próprias séries e filmes – 
conteúdo exclusivo – que não pode ser acessado por nenhuma outra via, 
afora sua prestação de serviços187.

Por sua vez, dependendo dos “softwares” utilizados no fornecimento 
do acesso ao conteúdo intelectual/cultural/audiovisual, também é mais 
fácil o controle sobre os direitos de propriedade intelectual envolto (já 
que o consumidor não disponibilizará autonomamente do conteúdo 
contratado). Caracteriza-se por ser um modo arquitetural, inteligente, de 

185  “Com crescimento expressivo nos últimos anos em todo o mundo um dos principais 
players, o Naspter cresceu mais de 66% entre janeiro de 2014 e o mesmo mês desse 
ano o serviço de streaming de música registra alta no Brasil, mas ainda enfrenta 
problemas no mercado nacional: a pirataria e a resistência do brasileiro em aderir 
a serviços pagos (...) Ao mesmo tempo em que há problemas que ainda atrasam o 
crescimento, as empresas que oferecem serviços de streaming veem um grande 
potencial no mercado brasileiro. Segundo dados da Associação Brasileira de Pro-
dutores de Discos, (ABPD), o consumo de música em formato digital representou 
36,5% das vendas totais da indústria no país já em 2013, ano do início da chegada 
dos principais players do mercado de streaming ao Brasil. Os números de 2014 ainda 
não foram divulgados” MURNO, Gabriela. “Pirataria [sic] de música limita Streaming”. 
Brasília: Brasil Econômico, 13.01.2015. Sobre as transformações advindas do modelo 
do “download” para o “streaming” vide VASCONCELOS, Cláudio Lins de. Mídia e 
propriedade intelectual. A crônica de um modelo em transformação. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 154.

186  A sociedade empresária mais conhecida possui seu estabelecimento comercial virtual 
no endereço www.netflix.com.

187  Como exemplo, novamente, destaca-se a sociedade Netflix, que entre suas obras 
produzidas tem o seriado “House of Cards” com diversas nomeações ao Emmy, 
protagonizado pelo ator vencedor do Oscar, Kevin Spacey. 
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desincentivar condutas indesejadas do uso oportunístico dos direitos de 
propriedade intelectual de terceiros188, pois à escassez artificial advinda 
da Lei (que outorga pretensão ao titular) soma-se uma regulação privada 
da utência. aliás, a depender da eficácia arquitetônica (o “código”, o 
“software” e modos de controle) empregada, torna-se o ilícito custoso 
demais para ser praticado189. Contudo, a dose do controle exercido através 
da arquitetura digital também pode ser um ilícito, per se190, se este não 
permite o uso das salvaguardas de liberdade tomadas em Lei como di-
reitos culturais, ou limitações aos direitos de propriedade intelectual191; 
na prática, tal força de controle desproporcional vilipendia as cláusulas 
finalísticas da Carta Magna. Em síntese, nota-se a tríplice vantagem (es-
sencial) para o comerciante na utilização dos estabelecimentos comerciais 
internautícos: (i) a minoração de seus custos192; (ii) o estabelecimento de 
vínculos mais duradouros com o consumidor pela superposição de bens, 
pelos serviços de acesso; e (iii) maior controle (qualidade dominial) sobre 
a utilização dos bens/serviços acessados.

Por sinal a superação das barreiras cognitivas físicas permite a 
edificação de freguesia193 e clientela194, mesmo que sejam compostos 
de habitantes de territórios longínquos (quiçá transnacionais195) ao da 

188  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 49.

189  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 124.

190  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 130.

191  Toma-se como exemplo uma azienda mercantil que disponibilize textos, mas não 
permita, sequer, a cópia de um pequeno trecho, ao arrepio do disposto na Lei de 
Direitos Autorais (9.610/98): “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: II – a 
reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro”.

192  Inclusive trabalhista visto que a farta utilização tecnológica (como caixas automáticos 
nos bancos, terminais de autoatendimento em aeroportos etc.) minora a necessidade 
da intervenção humana quanto à mão de obra disponibilizada.

193  Chamados de achalandage no vernáculo francês, BARRETO Filho, Oscar. Teoria do 
Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São 
Paulo: Saraiva, 1988, p. 180.

194  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 178.

195  FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de Domínios no Brasil: Natureza, Regime 
Jurídico e Solução de Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 95.
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sede, da filial de determinada atividade econômica organizada, com o fito 
lucrativo, para a produção de bens e serviços. 

Portanto, ao disponibilizar serviços/bens no estabelecimento co-
mercial na internet, o público e o mercado relevante são exponencial-
mente majorados196, sem que isso importe em um custo imobilizado e 
considerável. registre-se que a azienda mercantil online pode ser una ou 
plúrima197, bastando para que no segundo caso o titular disponha de dois 
nomes de domínio distintos, cujo bojo seja utilizado para o exercício da 
mercancia na internet.

neste quadrante, o exercício da publicidade também resta menos 
oneroso quando feito online, seja pela potência alavancada de destinatários 
que são atingidos pela comunicação de cunho patrimonial-econômico, ou 
pela possibilidade do uso dos meios não tradicionais de exposição (jornais, 
televisões e rádios). o chamado “comércio eletrônico”198 é cotidiana e 
corriqueiramente utilizado nas redes sociais, muitas delas praticando o 
chamado “pay per click”. 

noutros termos, é possível laborar com uma segmentação de au-
diência e a alocação pertinente do seu conhecimento/empenho199. neste 
sistema o anunciante não desperdiça capital com, verbi gratia, papeletas 
e filipetas que o transeunte abandonará perante a primeira lixeira, mas 
remunerará ao provedor de conteúdo200 que destinar o consumidor ao link 
desejado201. ou seja, mediante auditoria eletrônica, percebem-se as pre-

196  Segundo a boa doutrina canadense, o que define o Mercado relevante de um es-
tabelecimento comercial na internet, acessível pelo nome de domínio, é o grosso 
da origem dos “clicks”, ou seja, de onde os consumidores acessam a azienda. Vide 
VAVER, David. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Toronto: Irwin Law, 2011, p. 517.

197  VIANNA, Bomfim. Perfil Analítico-Comparativo do Estabelecimento. São Paulo: RT, 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 30, Ano 
XVII, 1978, p. 70.

198  MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na 
Internet. São Paulo: RT 2008, p. 80.

199  ARTESE, Gustavo. Autorregulamentação em Privacidade: O Caso da Publicidade Online. 
In ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 
319 e 326.

200  TEIXEIRA, Tarcísio. Curso de Direito e Processo Eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 27.

201  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p.9.
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ferências dos internautas a certos conteúdos, e se faz uso de tal vitrine 
para a cobrança de “outdoors” eletrônicos de publicidade202.

Por derradeiro, faz-se necessário o registro de que a expansão do 
comércio eletrônico lato sensu não trouxe, apenas, benesses mercantis e 
resultou na majoração do comércio como um todo. de fato, pelo fato de 
facilitar a avocação de atividades d’antes terceirizadas e minimizar203 as 
barreiras à entrada204, a internet também foi um condutor da retroação 
de atividades de intermediação tradicionais. 

Entre tantas, pode-se destacar que a indústria das salas de cinema, 
locadoras de conteúdo audiovisual, e livrarias, sofreram e continuam a 
sofrer demasiadamente com a “concorrência” promovida com estabeleci-
mentos virtuais da monta da www.amazon.com e www.netflix.com; tendo 
a primeira indústria (das salas de cinemas) sua resistência amofinada com 
a diminuição do tempo entre as estreias dos filmes, e a disponibilização 
do mesmo produto nos estabelecimentos comerciais de assinatura online.

se é inegável que a nova economia205 da “Era da informação” sacudiu 
o protagonismo da “era industrial”, não há como prever qualquer tipo de 
extinção da última pela primeira; mas, tão somente, apurar a alteração 
de paradigmas econômicos206.

202  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 304.

203  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 30.

204  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 19.

205  Sobre a íntima relação entre o direito comercial e a economia, vide BULGARELLI, 
Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 
2000, p. 13.

206  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 32.
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3. segundo capítulo: o estabelecimento comercial na 
internet e seu impacto no direito

Capítulo segundo – o Estabelecimento Comercial na internet 
e seu impacto no direito – 3.1 do processo de virtualização 
do estabelecimento comercial; 3.2 do estabelecimento comer-
cial clássico ao seu desenvolvimento na internet; 3.3 nome de 
domínio, um neo destino consumerista; 3.4 das transforma-
ções concorrenciais advindas do estabelecimento comercial na 
internet; 3.5 o Estabelecimento na internet: comercial, civil, 
integral, predominante e acessório.

o presente capítulo enfrenta alguns dos questionamentos trazidos 
pelo paradigma comercial-cibernético ao ambiente da concorrência, à 
qualificação e classificação das espécies de aziendas virtuais existentes, 
bem como a ligação entre tal forma de fundo de comércio e os consumidores.

3.1 do processo de Virtualização do estabelecimento 
comercial 
o comércio historicamente se beneficia dos avanços tecnológicos 

prescritos originalmente para outra função. Este aperfeiçoamento, entre-
tanto, só ocorre uma vez contextualizada a técnica ao ambiente mercantil, 
e simbioticamente adaptando melhorias às invenções embrutecidas. 
desde a demonstração da existência das ondas eletromagnéticas no sé-
culo XiX, por um britânico denominado James C. Maxwell, perpassando 
pelo salto tecnológico propugnado pelo pesquisador tedesco Henrich r. 
Hertz; houve uma considerável evolução da propagação radiofônica207. 
Posteriormente, com a invenção do circuito elétrico sintonizado, a vál-
vula tríodo, e o empenho de tais tecnologias para a produção de ondas 
eletromagnéticas de forma continuada, o embrião do que viria ser o rádio 
fora plantado208. neste esteio, um padre brasileiro – roberto Landell de 
Moura – teve relevante importância internacional ao, no limine do século 
XX, obter uma patente no Brasil209 e três outras nos Estados unidos da 

207  Informações disponíveis em http://www.microfone.jor.br/historia.htm, acessado 
em 16.05.2015, às 17:48.

208  Informações disponíveis em http://www.srhistoria.blogspot.com.br/, acessado em 
16.05.2015, às 17:52.

209  Informações disponíveis em http://en.wikipedia.org/wiki/Landell_de_Moura, 
acessado em 16.05.2015, às 17:55.
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américa, tendo em vista sua invenção que permitia a transmissão da voz 
humana e sinais telegráficos com quilômetros de distância.

no tocante ao uso público do rádio no Brasil, em 1922, a rádio 
sociedade do rio de Janeiro realizou a primeira transmissão registrada, 
com um discurso do então Presidente da república Epitácio Pessoa210. 
Por sua vez, no ano subsequente, liderado por Edgard roquette Pinto, 
inicia-se o emprego profissional do rádio, com uma programação impro-
visada e um tanto elitista (tal como o público que dispunha de capital 
para adquirir os então caros aparelhos)211. aliás, a popularização da radio-
difusão só ocorreu na década de 1930, com a criação da rádio nacional 
do rio de Janeiro, inicialmente privada, mas ulteriormente estatizada 
por Getúlio Vargas212. a preocupação com o controle da divulgação das 
informações e a penetração do poder nos rincões de um enorme país, 
levou o Poder Público a ter um enorme cuidado com a ruptura tecno-
lógica daquela época representada pelo rádio.

Por sua vez, as transmissões televisivas tiveram início no Brasil em 
1950, com a tV tupi capitaneada por assis Chateaubriand213, com as 
mesmas máximas elitistas que restringiam o acesso do público em geral, 
como ocorrera com o rádio d’antes214. no final de tal década, o monopólio 
informativo-factual da tV tupi havia sido mitigado com o advento da 
tV record, da tV rio, e da tV Excelsior215; em parâmetros relativamen-
te próximos ao oligopólio que hoje caracteriza a transmissão televisiva 
aberta no Brasil. se nos tempos contemporâneos o veículo televisivo 
muito se desenvolveu, com os canais televisivos pagos, a transmissão via 

210  VIRGILIO, Paulo. Primeira Transmissão de Rádio do Brasil Completa 90 Anos. Disponível 
em http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-09-07/primeira-trans-
missao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos, acessado em 16.05.2015, às 18:00.

211  TAVARES, Renato. SUETU, Claudio Yutaka. O Radio no Brasil – os anos de pioneirismo. 
Disponível em http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/radio/ra-
dio_intermediario/radiobrasil.htm, acessado em 16.05.2015, às 18:11.

212  Informações disponíveis em http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Nacio-
nal_Rio_de_Janeiro, acessado em 16.05.2015, às 18:16.

213  AMORIM, Edgard Ribeiro de. Década de 50, época da criatividade, da improvisação e 
do esforço “ao vivo”. Disponível em http://www.centrocultural.sp.gov.br/tvano50/
dec50.htm, acessado em 16.05.2015, às 18:21.

214  Informações disponíveis em http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3º_no_Bra-
sil, acessado em 16.05.2015, às 18:26.

215  Informações disponíveis em http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm, 
acessado em 16.05.2015, às 18:29.
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satélite de canais alienígenas, a elaboração de conteúdos exclusivos, as 
transmissões ao vivo etc; tal não importou na falência da técnica pretérita 
(rádio), que permanece em franco uso, cada qual em um contexto, e em 
uma relação de complementaridade. aqui se percebe um fenômeno que 
também incidiu sobre o teatro com o advento do cinema: transformações 
de um sobre o outro e a percepção de que a tecnologia influencia a arte, 
desenvolvendo cada espécie dentro de seu nicho.

Entre o desenvolvimento das transmissões radiofônicas e televisivas 
é possível traçar alguns paralelos como a rudimentariedade tecnológica, 
sendo sucedida de um empreendedorismo privado, a estrita regulação 
pública, e o início de interlocutores financeiramente abastados. não 
obstante, ambas partem de um uso comercial tímido até atingirem a 
profissionalização que superou o improviso, e deu azo ao uso publicitário 
como forma de remuneração da atividade216. neste ponto há uma simili-
tude considerável entre os estabelecimentos de rádio e tV (aberta) para 
com o grosso dos sítios cibernéticos: é pela popularidade de utência que 
se pode mensurar a receita de publicidade, para que o agente econômico 
seja mencionado, ou ganhe, espaço no contexto midiático. deste modo, 
nas três espécies de estabelecimentos virtuais, o destinatário (consumidor, 
logo um ente exógeno) também é apreciado, economicamente, como 
insumo (endogenamente), para a captação das verbas publicitárias.

Hoje em dia é corriqueira, aliás, a superposição de aziendas virtuais, 
com rádios online, aparelhos televisivos com acesso à internet, a utiliza-
ção de monitores para acessar canais televisivos, etc. ou seja, os meios 
tecnológicos habilitaram a simbiose entre os estabelecimentos “móveis”, 
não sendo uma via excludente da outra.

Por sua vez, ambas (radio e televisão) podem ser consideradas 
as primeiras formas de estabelecimentos virtuais, imateriais, perfecti-
bilizados – apenas – quando o consumidor faz uso dos aparatos de 
recepção. no tocante à telefonia, ao contrário da televisão e do rádio, 
trata-se apenas de um dos elementos do estabelecimento tradicional, 
ainda que a interlocução se realize via o uso tecnológico; não cuidando, 

216  Sobre o corriqueiro uso de dados pessoais absorvidos como forma de custeio da 
internet, aparentemente “gratuita” vide LEONARDI, Marcel. Marco Civil da Internet, 
Plataformas Digitais e Redes Sociais. In ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São 
Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 297.
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portanto, de uma azienda virtual. se a mobilidade das aziendas é algo 
vetustamente conhecido com as embarcações e os ambulantes, até en-
tão a dinamicidade do estabelecimento comercial era necessariamente 
materializada (predomínio do tangível). no entanto, no caso dessas 
formas comunicativas o diálogo, a interlocução mercantil, e a presta-
ção de serviços e fornecimento dos produtos não ocorre nas estações 
de transmissão com seus aparelhos tecnológicos caros, mas se projeta 
deles até o domicílio ou residência do interessado. Portanto, é evidente 
que a estrutura física se faz necessária, pela tecnologia hodierna, para 
a formação de uma azienda, mas tal não significa afirmar que o fonds 
de commerce se confunda com o fonds de boutique. desta forma, nota-se 
que a internet cuida, apenas, da terceira forma – histórica e – profis-
sionalizada do uso do estabelecimento comercial virtual.

3.2 do estabelecimento comercial clássico ao seu 
desenvolvimento na internet

se o mundo comercial tradicional parte dos parâmetros institucionais 
do ponto, da sede, do direito à ação renovatória e do título de estabeleci-
mento217; os meios cibernéticos possibilitam o estabelecimento comercial 
virtual que é acessível pelo nome de domínio218 ou por programas de 
computador denominados de aplicativos. no paradigma pós-moderno 

217  “O nome empresarial é o nome da pessoa jurídica, enquanto o título de estabeleci-
mento, mera expressão de fantasia, apenas designa o estabelecimento”, BORBA, José 
Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Edição revista e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2012, p. 64. No mesmo sentido, mas ainda diferindo o título de estabelecimento da 
insígnia quanto aos aspectos nominativo de um e figurativo d’outro, sem, contudo, 
diferir a natureza jurídica de ambos, vide LEONARDOS, Gabriel Francisco. A Proteção 
Jurídica ao Nome Comercial, Ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil – Regime 
Jurídico e Novos Desenvolvimentos na Jurisprudência. São Paulo: RT, Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 95, Ano XXIII, julho-setembro 
de 1994, p. 27.

218  “A respeito do nome de domínio ainda não há marco regulatório no Brasil. Contudo, 
a doutrina vem reconhecendo sua relevância e integrando-o ao estabelecimento 
empresarial, como bem incorpóreo, nos termos do enunciado n. 7 da I Jornada de 
Direito Comercial do CJF: “o nome de domínio integra o estabelecimento empre-
sarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito”. A jurisprudência acerca 
do direito ao registro de nomes de domínio ainda é incipiente, destacando-se dois 
relevantes precedentes desta Turma, ambos da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, nos quais se reconhecem o direito ao primeiro requerente – princípio first 
come, first served” BRASIL, 4ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 1238041/SC, 
DJ 17.04.2015.
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da internet se faz, portanto, uso de um signo distintivo alocado em um 
ambiente dominial delimitado por um sufixo (.com;.net;.com.br;.edu;.
gov;.jus etc), como “vitrine” para o estabelecimento. registre-se que o 
nome de domínio não é a azienda virtual per se, visto que a última cuida 
do conjunto de elementos – particularmente os imateriais – que perfa-
zem a universalidade alocada na rede mundial de computadores (rectius, 
ciberespaço219), acessível por códigos transpostos em tal signo distintivo. 

aliás, muitas vezes sujeitos de direito registram/adquirem nomes 
de domínio sem que nele se exerça qualquer atividade econômica afora a 
especulação dominial (grilagem virtual220): aguardam que outros sujeitos 
de direito tenham interesse em adquirir tal ponto221 deles para que, então, 
se exerça a utilização mercantil do bem. ou seja, os grileiros virtuais (na 
linguagem anglófona, Cyber-squatters222) são agentes econômicos que 
observam se outros sujeitos de direitos que, em geral ostentem signos 
distintivos marcários bem reputados, possuem atividade noutros países 
ou, até mesmo, no país originário, e, acaso aquele sujeito não tenha re-
gistrado signo distintivo que caracterize a empresa/empresário, ou seu 
produto/serviço, o realiza. note-se que como o sistema dos nomes de 
domínio funciona com o first to file (sistema atributivo de direito), sem 
uma análise de mérito registral, facilita-se ao terceiro especulador223 a 
atividade de extorsão para a transferência do nome de domínio. reitere-se 
que a atividade não é um ilícito per se, pois, pelo princípio da territoria-
lidade, nenhum agente econômico disporia – em regra – de direitos em 
um país/domínio em que não promoveu o registro, bem como a atividade 
mercantil não premia o sujeito de direito que engendra o dormientibus 

219  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 17.

220  QUEIROZ, Gabriel Soares. Projeto de Lei (835/2011) visa inibir ação de grileiros virtuais, 
o cybersquatting. Rio de Janeiro: Migalhas, http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,-
MI213306,101048-Projeto+de+lei+visa+inibir+acao+de+grileiros+virtuais+o+cybers-
quatting, acessado em 05.01.2015, às 08:55.

221  Sobre o site cibernético como ponto vide FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito 
Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades. 
4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 152.

222  MACQUEEN, Hector; WAELDE, Charlotte & LAURIE, Graeme. Contemporary Intellectual 
Property. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008, p. 758.

223  LABRUNIE, Jaques. Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. In. Org. 
LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 272.
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sucurrit jus. Contudo, a boa-fé é princípio cogente que recebe caracte-
rísticas próprias no ambiente do direito comercial que, se não é apto a 
cotejar bonzinhos ignorantes, também não serve a habilitação de atividades 
inescrupulosas que não engendrem função social. ademais, quando tais 
entes econômicos realizam atividades símiles ou distintas do reputado 
titular do signo distintivo (marca), o registro do nome de domínio serve 
como forma de inculcamento.

de outro lado, alguns raciocínios extraídos da teoria geral dos 
estabelecimentos comerciais (tradicionais, físicos) podem ser, mutatis 
mutandi, aplicáveis ao exercício mercantil na internet. Entre as premissas 
adaptáveis é possível sublinhar a tutela do fundo de comércio, a proteção dos 
signos distintivos e da reputação, e, até mesmo, o exercício de uma ação 
renovatória. Contudo, há características (apontadas por ridolfo224) das 
aziendas comerciais digitais peculiares perante o seu modelo tradicional, 
sendo a primeira caracterizada pela interatividade225, a dinamicidade226, a 
customização227, a navegabilidade228, a acessibilidade229, a conectividade230 
e a escalabilidade231.

224  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 299 – 300.

225  Peculiaridade que habilita a comunicação, a coleta e a prestação de informações 
imediatas à interlocução com o consumidor.

226  Qualidade intrínseca à realidade cibernética que obriga o titular do estabelecimento 
a, constantemente, atualizar os dados e produtos, em busca de um timing específico 
da realidade online.

227  Idiossincrasia que faz uso dos dados sensíveis dos consumidores de modo a adaptar 
a acessibilidade da azienda de acordo com as preferências dos utentes que são iden-
tificados pelo internet protocol. Verbi gratia, a azienda www.globo.com, após apurar 
que o internauta, constantemente, acessa os links do Gigante da Colina, já altera sua 
homepage para que, doravante, sempre haja uma notícia visível e proeminente do 
magnífico Clube de Regatas Vasco da Gama.

228  Características útil a fácil consulta intra estabelecimento online de modo a possibilitar 
o consumidor, rapidamente, identificar o que busca.

229  Cuida da possibilidade de remissão de uma azienda à outra correlata para a prestação 
de serviços ou alienar produtos análogos aos buscados, particularmente relevante 
para as chamadas parcerias comercias online.

230  É a possibilidade de acesso por meios distintos tecnológicos, como ocorre hodier-
namente com os chamados smartphones e neles o uso contínuo de programas de 
computadores customizados para aceder, apenas ao estabelecimento comercial na 
internet – aplicativos, e os televisores interativos e os computadores tradicionais.

231  Rectius a possibilidade de ser consultada/acessada por um número crescente de utentes.
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no tocante ao consumidor (seja ele freguês ou cliente assíduo) – efe-
tivo ou por equiparação –, a lei 8.078/90 que rege a seara consumerista já 
prescreve em seu artigo 4º, Vi232, preceito de tutela ao destinatário final da 
relação jurídica mercantil em um contexto da propriedade industrial e exer-
cício empresarial. Complementarmente a tal polo da relação, a lei 9.279/96, 
que regula a seara da propriedade industrial, resguarda o titular do fundo de 
comércio contra eventual ataque aos seus signos distintivos (seja pelo parâ-
metro registral233 colidente ou pelo uso de teor contrafeito associativo234), bem 
como escora o ente econômico correto contra vilipêndios reputacionais235.

232  “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de 
inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, 
que possam causar prejuízos aos consumidores”.

233  “Art. 124. Não são registráveis como marca: V – reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa 
de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 
e XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja 
sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil man-
tenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar 
a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar 
confusão ou associação com aquela marca alheia”

234  “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme 
as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 
148”; “Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, 
propaganda e documentos relativos à atividade do titular”; “Art. 189. Comete crime contra 
registro de marca quem: I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II – altera marca registrada 
de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena – detenção, de 3 (três) meses 
a 1 (um) ano, ou multa”; “Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro 
ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, 
sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, 
nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações 
com fins econômicos. Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”; “Art. 194. 
Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou 
vender ou expor à venda produto com esses sinais. Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
meses, ou multa”.

235  “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I – publica, por qualquer 
meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
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Por sua vez a tutela do ponto comercial, enquanto meandro236 em 
que o empresário encontra sua clientela, via ação renovatória tem como 
um dos intuitos a proteção do liame fiduciário, com efeitos econômicos 
(inclusive para prevenir o enriquecimento sem causa237), estabelecido 
entre a atividade empresarial e a essência do fundo de comércio. nesta 
esteira é compatível em uma hermenêutica lato sensu, ampliar a premissa 
hoje protegida pela Lei de Locações – 8.245/91 – quanto ao exercício da 
renovação238 da licença de uso de nome de domínio de terceiros, desde que 
destinada ao fito comercial. note-se que ao habilitar, mutatis mutandi, 
parcela do raciocínio do direito Comercial clássico às aziendas virtuais, 
poder-se-ia considerar a atividade daquele sujeito de direito que promo-
ve um sem número de registros de nomes de domínio, para, vendê-los 
ou alugá-los, essencialmente lícita. tal se dá, visto que não há qualquer 
cogitação de ilicitude por parte daqueles que adquirem imóveis para 
revenda ou locação, ainda que não os habitem ou realizem, diretamente, 
atividades mercantis. de fato, a especulação dominial é fenômeno muito 
mais complexo do que a doutrina majoritária visa qualificar, havendo um 
predomínio de análises proprietárias em favor dos titulares de signos 
distintivos reputados, mas inertes. Contudo, a presente obra não tem 
como essência enfrentar tal questão, sendo mister categorizar tal atividade 

II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter 
vantagem; III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem; IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou 
os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V – usa, 
indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou 
vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em res-
sarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade 
industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a preju-
dicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos 
comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços 
postos no comércio”.

236  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 29.

237  ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do Direito do Comerciante à Renovação do 
Arrendamento. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940, p. 166.

238  “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 
renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I – o contrato 
a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II – o prazo 
mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos es-
critos seja de cinco anos; III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo 
ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”.
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como polêmica, a atrair a hermenêutica casuística para não se confundir 
o lícito com o que, eventualmente, seja abusivo.

recentemente foi publicado o decreto 7.962/2013239, que foi editado 
de modo a regulamentar os negócios jurídicos perpetrados via internet 
quando há uma relevante assimetria de poderes entre seus partícipes 
(comerciante – consumidor). sem que seu escopo tangencie, especifica-
mente, o mérito da atividade mercantil, suas disposições são destinadas, 
especificamente ao fornecimento de dados para minimizar a assimetria240 
informacional que é catalisada pela internet, de modo a não obstar o exer-
cício do direito fundamental ao consumo. Por sinal, existe uma tendência 
crescente por parte dos consumidores, tomando como exemplo o mercado 
da aquisição de veículos automotores zero quilometro, de consultarem 
os estabelecimentos comerciais na internet, de modo a condensar a as-
simetria informacional acerca do preço241. Portanto, há quem diga que a 
informação é a moeda da Internet242, e que as conexões online minimizam 
as possibilidades de prática de preços discriminatórios243.

Por derradeiro, insta sublinhar a polêmica Lei 12.965/2014, mais co-
nhecida como Marco Civil244 da internet245, que cuida de um instrumento 
normativo-textual com o fito de regular princípios, direitos e garantias 
das relações jurídicas havidas na internet. tangenciando facetas diversas 
do direito (tais como liberdade de expressão, liberdade competitiva, 

239  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/
d7962.htm, acessado em 30.12.2014, às 18:11.

240  LEVITT, Steven D. DUBNER Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo 
que nos afeta. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 62.

241  LINHARES, Marcel Queiroz. Venda de Veículos Novos Através da Internet: Reflexos no 
Campo da Exclusividade Inerente á Concessão de Veículos automotores. São Paulo: Ma-
lheiros, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 121, 
janeiro-março de 2001, p. 105 – 106.

242  LEVITT, Steven D. DUBNER Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo 
que nos afeta. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 63.

243  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 152.

244  Vide, entre outros, a valiosa e recente obra de Org. LEITE, George Salomão & LEMOS, 
Ronaldo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014.

245  Acerca de uma visão deveras otimista sobre um instrumento legal advindo para o 
beneplácito dos grandes provedores, vide LEMOS, Ronaldo. O Marco Civil como 
Símbolo do Desejo por Inovação no Brasil LEITE, George Salomão. LEMOS, Ronaldo. 
Marco Civil Da Internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 4.
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privacidade, responsabilidade civil, funcionalidade da rede, a difusão de 
novas tecnologias de uso e acesso, e regulação de padrões tecnológicos), 
a Lei acaba por regular relações comerciais, civis, e, ainda, de direito do 
Consumidor. Quanto os nexos jurídicos nos tratos assimétricos regulados 
(aqueles típicos da Lei 8.078/90), note-se que apesar de a Lei ter sido 
amplamente “comemorada” por vários setores da sociedade civil, a polpa 
regulatória trouxe enorme retrocesso246 ao limitar, demasiadamente, a 
responsabilidade civil dos provedores de conteúdo, além de não ter nor-
matizado a chamada neutralidade na rede247. ou seja, não se especificou, 
com exatidão, a forma com a qual se evitará que provedores restrinjam 
ou dificultem o acesso do consumidor aos nomes de domínio que não 
compartilhem de vínculos empresariais, ou contratuais, com os fornece-
dores de serviço. Pela riqueza do conteúdo online, a legislação mira em 
uma autonomia que se permita provar de tudo um pouco no banquete da 
miríade informacional248. no tocante às práticas comerciais, o já reno-
mado diploma legislativo não instituiu diversas disposições sobre direito 
Comercial, mas regulou a vedação à discriminação249 do trato dos pacotes 
de dados, que ocorria quando o provedor de acesso visava favorecer um 

246  BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O lado feio do belo marco civil na internet. Rio de 
Janeiro: Jornal do Commercio, 31.03.2014, também acessível no site http://nbb.com.
br/pub/jornal_commercio31032014.pdf, acessado às 05.01.2015.

247  “Preconiza-se que a ausência de neutralidade na Rede traria seis grandes possíveis 
riscos: 1. Filtragem pelos provedores de qual conteúdo é ou não acessado aos usuá-
rios; 2. Formação de monopólios verticais entre provedores de conteúdo, acesso 
e hospedagem com sensível diminuição do poder de escolha dos consumidores 
acerca do que acessam; 3. Controle de preços e formação de carteis; 4. Diminuição 
do tempo médio de velocidade para o consumidor final; 5. Restrição à inovação 
tecnológica; 6. Diminuição das possibilidades de expressão política na Internet” 
LONGHI, João Victor Rozatti. Marco Civil da Internet no Brasil: Breves Considerações 
sobre seus Fundamentos, Princípios e Análise Crítica do Regime de Responsabilidade Civil 
dos Provedores. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e Internet. São 
Paulo: Atlas, 2014, p. 111.

248  GETSCHKO, Demi. O Marco Civil não é a Cura de Todos os Males. São Paulo: O 
Estado de São Paulo, disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,o-marco-civil-nao-e-a-cura-de-todos-os-males-imp-,1631597, acessado em 
09.02.2015, às 13:31

249  Lei 12.965/2014, “Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento 
tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção 
por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. § 2º Na hipótese de 
discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1º, o responsável mencionado 
no caput deve: IV – oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias 
e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais”.
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agente econômico de seu grupo econômico (que dispunha de, v.g., um 
estabelecimento comercial na internet), à revelia d’outros sem qualquer 
vinculação societária. Como exemplo, ventile-se a hipótese do provedor 
de acesso reduzir drasticamente a velocidade da conexão do usuário 
consumidor, quando este acessasse a algum estabelecimento comercial 
virtual na seara das passagens aéreas, que não fosse aquele da vinculação 
empresarial do prestador de serviço250. na prática, com a celeridade que 
a práxis da internet preceitua, é possível que o consumidor desistisse da 
contratação e fosse eleger a do competidor afiliado ao do provedor; em 
nítidos efeitos anticompetitivos e predatórios. nessa ótica, o mundo do 
consumismo na internet compactua com o ideal da tacocracia251.

o volume de capital gerado pelo comércio realizado nas aziendas 
virtuais é tamanho, que um dos processos societários de maior impacto 
no ano de 2014, foi a aquisição do WhatsApp (aplicativo – programa 
de computador que habilita um estabelecimento comercial virtual de 
finalidade comunicativa usado em telefones celulares) pelos titulares do 
facebook, no montante de dezesseis bilhões de dólares252. o pagamento 
de tal soma astronômica de dinheiro se deu em virtude do aviamento 
virtual do alienante que, à época, contava com quatrocentos e cinquenta 
milhões de consumidores. dois anos antes de tal negócio jurídico, o 
mesmo adquirente havia realizado a compra acionária de outro aplicativo, 
o instagram, ao (relativamente) diminuto montante de um bilhão de 
dólares253. a contribuição de tal estabelecimento comercial da internet ao 
comércio global é tamanha, que agências internacionais254 reputam que 

250  Fato que recentemente tornou-se ilícito pela imposição de “neutralidade” da rede, 
advindo do Marco Civil da Internet.

251  “Estamos próximos, muito próximos, de uma tacocracia, na qual a rapidez em todas 
as áreas aparece como um poder quase despótico e como exclusivo parâmetro para 
aferir se alguma situação, procedimento ou relação serve ou não serve, é boa ou não” 
CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2015, p. 19

252  G1. Facebook compra aplicativo WhatsApp por US$ 16 bilhões. Disponível em http://
g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsa-
pp-por-us-16-bilhoes.html, acessado em 28.01.2015, às 11:32.

253  G1. Facebook encerra Compra do Instagram. Disponível em http://g1.globo.com/tec-
nologia/noticia/2012/09/facebook-encerra-compra-do-instagram.html, acessado 
em 28.01.2015, às 11:35

254  REUTERS. Facebook report says it adds more than $200 billion to global economy. Disponível em 
http://www.migalhas.com/TopStories/64%2cMI214197%2c41046-Facebook+report+says+it+a-
dds+more+than+200+billion+to+global+economy, acessado em 30.01.2015, às 19:19.
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no ano de 2014, o facebook atingiu um bilhão e trezentos e cinquenta 
milhões de usuários mundo afora, além de ter gerado, pragmaticamente, 
duzentos e vinte e sete bilhões de dólares em volume de capital. não 
obstante, teria gerado quatro milhões e quinhentos mil postos de trabalho, 
entre aplicativos, publicidade, games, e com a hospedagem255 de outros 
estabelecimentos comerciais. 

aliás, em entrevista realizada no fórum Econômico Mundial, o 
diretor-executivo do facebook, declarou256 que a noção da internet como 
faceta online irá desaparecer257; visto que o off-line não fará mais sentido 
em uma sociedade que está, sempre, conectada. os seres humanos, em 
um futuro próximo, farão uso incessante do iter, que nem mais se darão 
conta da sua artificialidade.

o comércio no século XXi, na pós-modernidade líquida, é caracteri-
zado pela sua transnacionalidade, pela célere superação tecnológica, pela 
obsolescência programada de bens e serviços (com curtíssimas datas de 
validade), enfim, pela sua fluidez258. Contudo, tal não importa dizer que 
o comércio virtual adveio a substituir a mercancia tradicional, mas que 
o primeiro multiplica as oportunidades, bem como força a atualização 
das práticas do último259. tal como o cinema não extinguiu o teatro, mas 
alterou seu monopólio, tal como a internet com as redes sociais260 não 

255  “Os provedores de hospedagem “são intermediários e figuram como ‘locadores’ que 
simplesmente fornecem um espaço, mas que não respondem pelos atos do ‘locatário’ por-
quanto não têm obrigações ‘pró-ativas’” (Lorenzetti, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico; 
tradução de Fabiano Menke; com notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 451)” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, 4ª Câmara de Direito Civil, Des. Luiz Fernando Boller, AC 20110476021, J. 
22.09.2011.

256  O GLOBO [sem indicação de autoria]. A Internet vai Desaparecer. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/a-internet-vai-desaparecer-afir-
ma-eric-schmidt-do-google-15134173?utm_source=Facebook&utm_medium=So-
cial&utm_campaign=O%20Globo, acessado em 30.01.2015, às 19:32.

257  Os seres humanos compreendem as realidades em virtude dos contrastes e das ex-
periências, posto que sem uma delas poderia passar a vida inteira consumindo Cidra 
Cereser acreditando desfrutar do mais deliciosa bebida espumante de todo o mundo.

258  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.19.

259  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 90 e 132.

260  Tal não significa dizer, entretanto, que as redes sociais não estejam atraindo boa 
parte da interface intersubjetiva para seus domínios: “Em vez de vida virtual ou de 
uma segunda vida, a mídia social de fato está se tornando a própria vida – o palco 
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eliminou o contato presencial-físico, as aziendas online não terminarão 
com o comércio tradicional261. as aziendas virtuais como a edificada 
pelo tradicional Museu Louvre – http://focus.louvre.fr –, em Paris, com 
conteúdo audiovisual, acesso às exposições, explicações técnicas sobre os 
autores, os períodos as descrições expressivas, aumentaram o contato do 
público – mundo afora – com seus acervos. Entretanto, isso não diminuiu 
o número de visitantes, mas o ampliou262, visto que consumidores online 
ficaram seduzidos com a infungível experiência ao vivo, presencial, que 
a internet não faculta. 

tais transformações importam em uma virada de mesa do paradigma 
pretérito regional/municipal do exercício mercantil, pela estabilidade de 
processos técnicos, e pela durabilidade das relações e produtos. ou seja, 
a internet e seu uso comercial liquidou parte das características típicas 
mercantis até o século XX. Portanto, o padrão do êxito pretérito que pode 
ser personificado em rockefeller, foi sucedido pela geração Bill Gates263 
e, mais recentemente, pela ótica empresarial de Mark Zuckerberg.

3.3 nomes de domínio, um neo destino consumerista

nesta nova realidade do uso da internet para fitos econômicos264, o 
destino para a azienda virtual é corriqueiramente feita com a coincidência 
de signos, ou seja, o titular da empresa emprega como nome de domínio 
idêntico elemento nominativo que constitui sua marca, seu nome de 
empresa, expressão de publicidade etc. segundo parcela doutrinária265, 

central e cada vez mais transparente da existência humana, o que os investidores de 
risco do Vale do Silício hoje chamam de “internet de pessoas” KEEN, Andrew. #ver-
tigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. 
Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 10.

261  BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras alheias. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.4.

262  PAGESY, Hélène. Le Louvre reste le musée le plus visité au monde en 2014. Disponível 
em http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/01/06/03015-20150106ªRTFIG-
00148-le-louvre-reste-le-musee-le-plus-visite-au-monde-en-2014.php, acessado em 
17.10.2015, às 16:33.

263  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p.21.

264  FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de Domínios no Brasil: Natureza, Regime 
Jurídico e Solução de Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 27.

265  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 307.
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o nome de domínio tem papel preponderante nas aziendas digitais, po-
dendo resultar no sucesso ou na falência do titular do estabelecimento266. 
Consigne-se que, entretanto, muitos agentes econômicos ignoram os 
significados dos sufixos dominiais, à exemplo do famoso “.com”, cujo sig-
nificante contraído foi confeccionado para albergar apenas as sociedades 
comerciais. no Brasil, o desconhecimento das especializações dominiais 
atinge até mesmo o Poder Judiciário que utilizou – até recentemente 
– os sufixos “.gov”267, quando jamais foram órgãos do Executivo; ou ao 
menos assim se espera.

Por tal razão, os agentes econômicos passaram a ter um cuidado redo-
brado com o lançamento de novos domínios, e o registro de signos distintivos 
online que possam colidir com a essência de sua marca. noutras palavras, 
todas as vezes que os grandes agentes econômicos estão para lançar nova 
linha de produtos/serviços, além do pronto depósito do pedido de marca, 
realizam antecipado registro dominial na rede mundial de computadores. 

de outro lado, para aqueles que não exercem comércio de grande re-
putação (ao oposto de www.ford.com.br, www.globo.com, e www.cocacola.
com.br), é comum a utilização de registros de signos genéricos e de fácil 
interlocução com o público internauta. ou seja, para a clientela – que é a 
principal qualidade do fundo de comércio268 – na internet, a facilitação269 do 
processo mnemônico (via simplificação da interface) maximiza o número 
de usuários dos sites, bem como – através dos cookies270 – de seu retorno. 

266  Em uma decisão arbitral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre o 
registro não autorizado por uma sociedade empresarial Russa, do nome de domínio 
www.electrolux-center”, assim se decidiu (em tradução livre): “Tal conduta é indica-
tiva da tentativa do demandado [titular do registro litigioso] de se valer dos signos 
distintivos do Reclamante e atrair os tráfegos virtuais. O registro de nome de domínio 
incorporando a marca alheia e seu uso para disponibilizar conteúdo relacionado aos 
bens e serviços comercializado sob a marca da Reclamante é tido como um indicativo 
do conhecimento do Reclamado acerca dos bens e serviços comercializados sobre 
tal marca”, em SUIÇA, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, AB Electrolux 
vs. OOO “Innovative technology”, Caso D2015-1006, Julgado em 17.08.2015.

267  Conforme a Resolução 41/2007, do Conselho Nacional de Justiça, os endereços ele-
trônicos dos órgãos do Poder Judiciário migraram para o domínio primário “.jus.br”.

268  ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do Direito do Comerciante à Renovação 
do Arrendamento. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940, p. 28.

269  FRANCO, Flavio. O Impacto do Marco Civil da Internet nas Atividades do E-Commerce. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 302.

270  KEEN, Andrew. #vertigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo 
e desorientando. Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 90.
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no afã de conquistar público consumidor, os entes econômicos sem alto 
renome preferem, portanto, a descritividade dominial, de modo, inclusive, a 
majorar as hipóteses das buscas nos sites intermediários de tal mister271 (ou 
até incidir em uma situação de “monopólio”272 linguístico). tal ocorre pelo 
mesmo fenômeno havido nos estabelecimentos tradicionais, cujos titulares 
procuram os endereços mais movimentados273, os locais com vasta freguesia 
para maximizar o seu comércio: o nome de domínio e os aplicativos (com 
acesso online) são os locais da azienda virtual, e os endereços cibernéticos 
mais simples e acessíveis são os mais cobiçados pelos agentes econômicos.

a ausência de distintividade intrínseca, no nicho virtual, é benquisto 
comercialmente, com significados próximos aos significantes, como, por 
exemplo, o site www.ingresso.com, o sítio www.mercadolivre.com, e o nome 
de domínio www.decolar.com.br, para o exercício comercial da venda de 
ingressos, da venda de bens em geral, e da venda de passagens aéreas.

Pode-se afirmar, em que pese inexistir unanimidade doutrinária274, 
que o nome de domínio hospeda um estabelecimento comercial virtual275, 

271  Ex: google.com; yahoo.com.

272  JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de Domínio: Novo Sinal Distintivo? in SANTOS, Manoel 
Joaquim Pereira dos & JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e 
Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 299.

273  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 105.

274  “Todavia, é de notar, em termos concretos, o site não esgota o estabelecimento. 
Destaque-se o exemplo da livraria virtual. Além do site, seu titular detém compu-
tadores, uma base concreta, onde estoca suas mercadorias, marca etc. É a esse 
conjunto de bens que o Direito reconhece a qualidade de estabelecimento. 
Outras empresas, contudo, preferem não centralizar seus negócios na internet. 
Elas se utilizam dos sites como meio alternativo de acesso ao público. Assim, 
vários empresários, que já têm estabelecimento com ponto concreto, onde se 
encontram com sua clientela, criam um endereço virtual como mais uma opção 
facilitadora de negócios. Essas duas dimensões do e-commerce são bastante distintas, 
mas autorizam uma conclusão comum. O nome de domínio, em verdade, é um 
ponto virtual, e não um estabelecimento. Por ele o empresário relaciona-se com 
seus clientes. O site é elemento de referência espacial – no espaço virtual – do em-
presário; por seu intermédio, a clientela frequenta a empresa e adquire produtos 
e serviços” FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos 
Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 33. No mesmo sentido vide KLEE, Antonia 
Espíndola Longini. O Conceito de Estabelecimento Virtual e a Proteção do Consumidor nos 
Contratos Eletrônicos: Algumas Reflexões. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito 
Privado e Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 212.

275  FONTES, Marcos Rolim Fernandes. Nomes de Domínios no Brasil: Natureza, Regime 
Jurídico e Solução de Conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 104 – 105.
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se o “destino” cibernético do signo distintivo for composto pelo exercício 
de uma atividade econômica organizada276 para a finalidade lucrativa. na 
azienda virtual (também cognominada de “estabelecimento ponto.com”) 
realizam-se contratos eletrônicos277, destinados a outros profissionais (no 
liame business to business), voltados a consumidores (business to consumer), 
ou com a mera intermediação do titular que habilita a conexão entre 
destinatários finais e outros consumidores (consumer to consumer)278. aliás, 
até mesmo para a crítica doutrinária havida, acaso o nome de domínio 
seja a única via de exteriorização e realização mercantil, se estará, sim, 
diante de uma azienda na internet que poderá invocar, até mesmo, as 
regras ínsitas ao trespasse279.

discorrendo sobre a inter-relação entre nome de domínio e azienda, 
o enunciado de número 7280, da iª Jornada de direito Comercial promo-
vida pelo Conselho da Justiça federal, consignou que tal signo distintivo 
integra o estabelecimento na qualidade de bem incorpóreo.

ou seja, tal premissa é compatível com a ótica de Barreto filho281 
de que o estabelecimento é um organismo vivo, que não se confunde com 
o local282 de seu exercício (in casu, a internet), visto que o ponto é um dos 
elementos constitutivos da azienda, mas não a exaure. o mesmo pode 

276  Sobre a organização simplificada mesmo na hipótese do estabelecimento contar 
com, apenas, um empresário e um site na internet, vide FRANCO, Vera Helena de 
Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresaria, 
as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2012, p. 58.

277  CHEESEMAN, Henry. Contemporary Business Law. 8ª Edição, Nova Jersei: Pearson, 
2015, p. 273.

278  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 8. Direito de Empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.683.

279  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 54.

280  “7. O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo 
para todos os fins de direito”; acessado no dia 25.06.2014, às 19:17, no site: http://
www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20
DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf.

281  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 142.

282  Em sentido contrário, atribuindo ao estabelecimento como o local em que a ativi-
dade comercial é desenvolvida vide: SOARES, José Carlos Tinoco. Novo Código Civil: 
Pessoas Jurídicas, Empresário, Sociedade, Estabelecimento, Nome Comercial e/ou Nome 
Empresarial, Perdas e Danos e Prescrição. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, número 58, 
maio/junho de 2002, p. 54.
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ser dito quanto às ferramentas que assessoram o exercício do comércio, 
visto que o estabelecimento enquanto organização é alma, e os bens 
corpóreos auxiliares o corpo do objeto da empresa.

não obstante, há juristas283 que defendem que o estabelecimento 
comercial sempre disporá de bens físicos, ainda que opere, perante seu 
público, apenas sob o esteio de um sítio na internet. Contudo, conforme 
será tangenciado na presente obra, tal importa em um equívoco paradig-
mático, visto ser plenamente possível que o estabelecimento comercial não 
mercantilize nenhuma coisa, mas tão somente bens imateriais e serviços284.

aliás, apresenta-se como errônea a posição de parte da doutrina que 
sempre arroga necessária a existência de elementos físicos285 no estabe-
lecimento comercial, mesmo que sua única interface seja aquela online, 
especialmente nas hipóteses de prestação de serviços sem materialidade 
como a execução de jogos eletrônicos, a venda de softwares etc.

3.4 das transformações concorrenciais advindas do 
estabelecimento comercial na internet

a superação das barreiras geográficas286 que um determinado 
comerciante pode aceder trazem, por outro lado, a necessidade de se 
refletir sobre os marcos teóricos estáveis quanto à ideia de concorrência, 

283  PEREIRA, Ademar & ALMEIDA, Amador Paes. Manual do estabelecimento comercial. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 33

284  Verbi gratia, o sítio www.blizzard.com hospeda estabelecimento comercial de 
empresa norte-americana do ramo dos softwares peculiares aos jogos eletrônicos 
(alguns deles são best sellers internacionais como Diablo, Starcraft, World of Warcraft). 
Todos os serviços e produtos disponíveis pelo sítio são de teor imaterial, bem como 
o comércio é praticado exclusivamente através da internet: os jogos estão sujeitos a 
download, o pagamento para o que é adquirido é realizado por cartões de crédito, 
e só é possível fazer uso do jogo com uma conexão direta online. Não há, desta for-
ma, notícia de uma sede física para a realização do teor comercial de sua atividade, 
visto que sua sede material em Irvine, California, EUA, não recebe consumidores. 
Toda a comunicação com a Companhia opera por e-mail, pelo nome de domínio 
que congloba o estabelecimento comercial virtual, ou por redes sociais. O mesmo 
fenômeno pode ser observado nas redes virtuais como Facebook e Youtube.

285  GUEDES, Wanderson de Almeida. Estabelecimento Comercial: um novo conceito, ou 
um conceito velho? Acessado no site: http://www.artigonal.com/direito-artigos/
estabelecimento-virtual-um-novo-conceito-ou-um-conceito-velho-1307258.html, 
no dia 25.06.2014, às 19:41.

286  Sobre como a rede mundial de computadores torna obsoleta a noção de espaço físico 
vide JANINI, Tiago Cappi. Direito Tributário Eletrônico. SPED e os Direitos Fundamentais 
do Contribuinte. Curitiba: Juruá, 2013, p. 41.
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de soberania287, e, por óbvio, de mercado relevante. no tocante à concor-
rência potencial288, dois (territorialidade e identidade de bens ou servi-
ços) dos três (somados à simultaneidade) requisitos clássicos, acabam 
sendo impactados pela tecnologia e pelas características das demandas 
consumeristas289. Com relação à territorialidade, ressalvados os países 
que restringem o acesso de certos nomes de domínio (por questões de 
política pública legítima, censura290, ou “picuinha”), uma das “belezas” da 
internet é a ignorância das separações físicas entre o titular aziendal e o 
consumidor. somada à superação de um dos elementos concorrenciais, 
acaso a mercadoria291/serviço comercializado seja tão intangível quanto 
o estabelecimento virtual acessado, é possível se constatar a identidade 
territorial (quanto à atuação) entre agentes econômicos com sede física 
na Guatemala e outro na Mongólia. ainda que ambos permaneçam geo-

287  Sobre a diversidade entre a “soberania” política (fincada em diversidade e heteroge-
neidade) e a “soberania” consumerista (baseada em filtros e possibilidade de seleção) 
proporcionadas pela internet, vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New 
Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 40. Muitas publicidades advindas de 
e-stabelecimentos, acessíveis em qualquer país do mundo, conflitam com regras 
locais. Dois exemplos ocorreram na Rússia em que a autoridade multou a Google 
por publicizar clínicas de aborto e produtos homoafetivos que “atentariam” contra 
a cultura tradicional eslava: KHRENNIKOV, Ilya. Google Fined over Abortion Ads as 
Putin Pushes Values. Portal Bloomberg, disponível em http://www.bloomberg.
com/news/articles/2015-01-26/google-fined-over-abortion-ads-as-putin-pushes
-russian-values, acessado em 21.12.2015, às 15:51 

288  GRAUSO, Maria P. La Concorrenza Sleale. Milão: Giuffrè Editore, 2007, p. 23.

289  Por óbvio que isso se reflete em questões que levaram décadas até que jurisprudência 
e doutrina atingissem a um consenso, como a questão versando sobre a cláusula de 
não-concorrência. Para mais detalhes sobre a evolução pretoriana vide GRAU, Eros 
Roberto. FORGIONI, Paula. O Estado, A Empresa e O Contrato. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2005, p. 281.

290  Entes da Sociedade Civil denunciam que entre os países que mais censuram o acesso 
a Internet estão: Eritreia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Etiópia, Azerbaijão, Vietnã, 
Irã, China, Mianmar. Para mais dados vide sítio do Comitê de Proteção aos Jornalistas 
– https://cpj.org/pt/2015/04/os-10-paises-que-mais-censuram.php, acessado em 
21.12.2015, às 18:48.

291  “mas o software é comercializado via on line, quer dizer, em linha de princípio, 
com todas as vênias, não afasta o conceito mercadoria e, portanto, a incidência do 
ICMS” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Plenário, Min. Ayres Britto, voto vista na 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT, DJ 14.03.2011; 
complementado por outro magistrado: “Em vez de comprar um CD e instalar na 
máquina; entra na internet, compra e transfere diretamente para a máquina. Em 
ambos os casos, a operação mercantil está caracterizada” BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, Plenário, Min. Cezar Peluso, voto vista na Medida Cautelar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 1.945/MT, DJ 14.03.2011.
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graficamente distantes, são territorialmente concomitantes (perante seus 
destinatários) na rede mundial dos computadores292. o mesmo pode ser 
afirmado quando dois agentes econômicos que atuam no mesmo nicho e 
atendem de idêntico modo o consumidor em potencial, estejam sediados 
em domínios diversos (um no “.com”; e outro no “.com.br”). Como o 
interlocutor/cliente em geral realiza a consulta em um e-stabelecimento 
de terceiros para fazer a busca, em tese o sufixo dominial não extirpa a 
competição entre os entes.

É preciso frisar que a questão geográfica traz desafios interessantes 
para a questão da exaustão dos direitos e torna obsoletas certos pensa-
mentos restritivos quanto à importação paralela (ainda mais dos bens 
puramente imateriais), convidando a doutrina dos direitos de proprie-
dade intelectual a encontrar novos parâmetros aos interesses de titulares.

o segundo requisito concorrencial que está sob transformação nos 
tempos de banalização cibernética é a identidade de produtos. neste caso, 
as vicissitudes293 não têm na tecnologia uma causa (um perfil determinan-
te), mas são por ela condicionadas. Com a massificação do consumo e da 
produção, com a diversidade de fornecedores (e da gama crescente de bens 
distintos disponibilizados294) e a disputa de preços (quando se está diante 
de um mercado com concorrência real), o conceito de infungibilidade 

292  “Quando se difunde a Internet, o que se cria? Cria-se a possibilidade de você, em 
vez de receber, comprar o disquete com o programa e, se tratar do disquete, colocar 
no disco rígido, você adquire o mesmo programa, acessando o “site” da empresa 
distribuidora e escolhe o programa que você quer; paga por mês com o cartão de 
crédito ou pelo sistema de “cleanbox”, em que você tem uma caixa eletrônica no 
sistema da Internet, com o depósito de valores em moeda nacional conversível em 
moeda estrangeiro” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Plenário, Min. Nelson Jobim, 
voto vista na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT, DJ 
14.03.2011.

293  Sobre a contínua transformação do direito em virtude dos contextos vide: OLIVA, 
Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 1.

294  “Nas novas circunstâncias, o mais provável é que a maior parte da vida humana e a 
maioria das vidas humanas consuma-se na agonia quanto à escolha de objetos, e não 
na procura dos meios para os fins, que não exigem tanta reflexão. (...) A infelicidade 
dos consumidores deriva do excesso e não da falta da escolha. “Será que utilizei os 
meios à minha disposição da melhor maneira possível?” BAUMAN, Zygmunt. Mo-
dernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 73 e 75. No mesmo sentido 
IRIBURE JUNIOR, Hamilton da Cunha. A Liberdade na Contratação dos Negócios Pro-
movidos na Internet. LEITE, George Salomão. LEMOS, Ronaldo. Marco Civil Da Internet. 
São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 219.
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(de relações personalíssimas) vai se erodindo295. o ato de consumo sai 
da premissa da necessidade para o paradigma hedonista autorreferencial 
(“consome-se pelo prazer de comprar”). do mesmo modo, a lealdade de 
consumidores torna-se circunstância rara296, intensificando as técnicas 
publicitárias agressivas, além da prática de preços predatórios por parte 
dos players mercantis. Portanto, ao lado da intercambialidade aproximada 
(elasticidade) entre produtos e serviços (manteiga, margarina, maionese, 
pastas, mousses e patês), a internet possibilita acesso a diferentes qualida-
des e características dos mesmos bens (jogos de role playing games para 
outros tantos, de temática semelhante de outros fornecedores). Quando 
a demanda exarada tem como fito o entretenimento em abstrato, dentro 
de certos parâmetros, a fungibilidade caracterizará a concentração feita 
pelo consumidor. Com um multiverso de produtos e serviços que podem 
ser consumidos, o conceito de identidade de funções ofertadas se amplia. 
tal não significa afirmar que haverá uma descentralização efetiva dos 
fatores reais de poder (econômico) com relação à sua participação no 
mercado, mas que cada qual terá um acervo crescente de mercadorias a 
ofertar ao futuro cliente.

Por sua vez, as alterações em dois dos três requisitos competitivos 
também transformam as análises quanto aos mercados relevantes297 de 
determinado produto, serviço e originador. o labor das autoridades an-
titruste torna-se mais árduo298, complexo, pela inadequação dos antigos e 
fixos critérios diante de uma nova realidade. Pode-se aferir que o Conselho 

295  Como o distanciamento entre o advento da tecnologia e seus efeitos em escala in-
dustrial ainda não são perceptíveis, ainda é prematura qualquer consideração sobre 
a chamada impressora 3d. Entretanto, é possível consignar que esta deve alterar a 
forma com a qual os distribuidores e produtores conseguem manter sua clientela se a 
reprodutibilidade técnica se perfectibilizar com preços consideravelmente menores, 
tudo no uso desta tecnologia.

296  Não deve ser à toa que todas as grandes magazine hoje operam com seus cartões 
fidelidade.

297  QUEIROZ, Regis Magalhães Soares de. Vedação da Concorrência do Trespassante do 
Estabelecimento Empresarial: seus limites e sua aplicação no espaço real e virtual. São 
Paulo: Dissertação de Mestrado, orientada pelo Professor Titular Newton de Lucca, 
defendida perante a FADUSP, no dia 07.06.2000, p. 146.

298  Pense-se a hipótese de suposta conduta de preços predatórios de produtos vendidos 
online (ao menos sob a ótica do país destinatário), mas que, no país originador da 
produção o preço seja o praticado regularmente no seu mercado bem como em 
diversos outros mercados. 
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administrativo de defesa Econômica, verbi gratia, nos poucos casos per-
tinentes que teve a oportunidade de cotejar (o núcleo da discussão acerca 
da repercussão competitiva no nicho cibernético), define como merca-
do relevante (para os atos de concentração) aquele em que a atividade 
econômica é predominantemente exercida299. Em um feito julgado pela 
suprema Corte inglesa300 em que se discutia sobre eventual contrafação 
(entre empresas que comercializavam serviços de televisão via internet, 
em países, diversos, com uma mesma marca), chegou-se à conclusão de 
que não bastava a acessibilidade do serviço de quem se apresentou como 
“vítima”, mas a atualidade e efetividade do aviamento dela no país em 
que se buscava a tutela. noutros termos, o serviço oferecido online tinha 
que contar com “reais” consumidores e aviamento no país destinatário 
da lide. ou seja, ainda que o estabelecimento comercial seja acessado 
(ou acessível)301 em diversas regiões do globo, ele se contempla como 
mercado relevante àquele em que o grosso da receita é percebida; o que, 
sublinhe-se, pode ser de turbulenta apreciação quando a prestação de 
serviço for imediatamente (ou aparentemente302) gratuita ao consumidor e 
mediatamente remunerada por terceiros patrocinadores. se se considerar 

299  No negócio jurídico realizado entre a Internet Group do Brasil LTDA (IG) e a Protoco-
loweb Participações, assim decidiu a autarquia: “Para fins da análise concorrencial, 
defino como mercado relevante o mercado da publicidade virtual, dado tratar-se do 
único segmento em que a empresa adquirida atua remuneradamente”, BRASIL, Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Ronaldo Porto Macedo 
Junior, Ato de Concentração 08012005457/2001-72, J. 26.06.2002. O mesmo critério 
foi utilizado pela autoridade na concentração do grupo econômico Globo em que o 
último adquiriu ações em uma empresa cibernética: Conselheiro-Relator Afonso Arinos 
de Mello Franco Neto, Ato de Concentração 08012002115/2000-10, J. 03.07.2002.

300  REINO UNIDO, The Supreme Court, [2014] UKSC 31, Apelação [2013] EWCA Civ 1465, 
Starbucks (HK) Limited (Apelantes) vs. British Sky Broadcasting Group PLC e outros 
(Apelados), Lord Neuberger, Julgado em 13.05.2015.

301  “Todavia, há que precisar que a simples possibilidade de acesso a um sítio Internet 
no território protegido pela marca não é suficiente para concluir que as propostas 
de venda aí exibidas se destinam a consumidores situados neste território (v., por 
analogia, acórdão de 7 de Dezembro de 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 
e C-144/09, Colect., p. I-0000, nº 69). Com efeito, se a possibilidade de acesso no 
referido território a um sítio de comércio electrónico fosse suficiente para que os 
anúncios aí apresentados fossem abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva 
89/104 e do Regulamento nº 40/94, os sítios e os anúncios que se destinam exclu-
sivamente, de forma inequívoca, a consumidores situados em Estados terceiros, cujo 
acesso é, porém, tecnicamente possível no território da União, seriam indevidamente 
sujeitos ao direito da União”. UNIÃO EUROPÉIA, Corte de Justiça da União Europeia, 
L’Oréal SA vs. E-Bay, Processo C-324/2009, Julgado em 12.07.2011.

302  KEEN, Andrew. #vertigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo 
e desorientando. Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012., p. 176.
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uma rede social a exemplo do Youtube, há uma dispersão significativa 
acerca do número de utentes de origens de países variados, ainda que a 
polpa relevante do capital atraído pela publicidade-por-clique, advenha 
de outros países com menor uso (em umérico) de clientes.

Em um feito analisado pelo CadE no ano de 2002, apreciava-se a 
prestação de serviços pela internet pela EPC america Latina s/a que, 
no sítio virtual do neogera, portal com destinação aos clientes atuantes 
na engenharia e construção civil (comerciante para outros comercian-
tes – B2B303). Para o caso definiu-se que a dimensão geográfica pertinente 
leva em conta a viabilidade econômica da distribuição dos produtos (o 
que, repita-se, seria inexistente304 se o bem comercializado fosse também 
imaterial)305. se se estivesse diante de hipótese de sítio internauta – em 
língua inglesa306 ou espanhola – em que o núcleo mercantil versasse sobre 
serviços prestados online, o critério não poderia ser repetido sem os riscos 
de uma exegese desastrosa. Com bilhões de pessoas que dominam tais 
línguas, espalhadas pelo globo, um estabelecimento comercial virtual que 
disponibiliza games não é delimitado em seu mercado relevante (potencial) 
às cercanias do local em que o conteúdo autoral (software) é “abastecido”.

Em uma sábia atitude tomada pelo CadE no ato de concentra-
ção da seara da construção civil, o colegiado autárquico asseverou as 
dificuldades de se prever os efeitos anticompetitivos (nocivos) futuros 
advindos de tal estabelecimento comercial virtual, tendo aprovado a ope-
ração com uma série de ressalvas como a (i) vedação de seu emprego 

303  FRANCO, Flavio. O Impacto do Marco Civil da Internet nas Atividades do E-Commerce. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p.300.

304  A partir do momento em que a internet discada dá lugar à banda larga, e que os 
downloads de grandes arquivos, ou acesso via streaming, podem ser feitos em céleres 
segundos, não há que se falar em ônus econômico relevante para com a distribuição. 
Como exemplo, a Microsoft que tradicionalmente fazia a venda de cd’s contendo 
softwares com um número x de licenças para uso, passou a alienar seus serviços 
diretamente online, para qualquer país do planeta, sem necessidade de terceiros 
distribuidores-intermediários. No mesmo sentido vide VASCONCELOS, Cláudio Lins 
de. Mídia e propriedade intelectual. A crônica de um modelo em transformação. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 158.

305  BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Cleve-
land Prates Teixeira, Ato de Concentração 08012003386/2001-73, J. 02.10.2002. 

306  Sobre a língua inglesa como parâmetro internacional para a comunicação no comércio 
eletrônico vide VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why 
We Should Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 141.
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como meio exclusivo de transações (de modo a evitar o fenômeno 
aglutinante307 de poder econômico ao titular aziendal); (ii) a proibição 
de que os participantes do sítio fossem mandatoriamente obrigados 
a utilizar o portal por determinados períodos (efeito lock-in); e (iii) o 
cerceamento do compartilhamento das informações confidenciais pelos 
participantes do sítio (o que seria uma etapa anterior à facilitação dos 
pactos de boicote, cartéis etc). 

Por sua vez, em uma análise de outro feito em que duas empresas: 
Yahoo! (site de buscas e portal multidisciplinar) e inktomi (elaboração de 
algoritmos, software para buscas) se concentraram (verticalmente), como 
a atuação de ambas atendia um sem número de destinos e consumidores, 
tomou-se como mercado relevante o mundial308. Em outras tantas fattispecie 
analisadas, em geral o mercado relevante internacional – quando tal é a 
atuação dos entes perscrutados – coincide com a pulverização do nicho 
de atuação do agente econômico envolvido, e, portanto, com a oferta de 
baixo risco às finalidades competitivas309. aliás, consigne-se a predominante 
postura liberal da autoridade antitruste com relação à temática das aziendas 
mercantis online, os atos de concentração, os recursos e as averiguações 
preliminares, que resultam – em suma – na aprovação sem restrições, no 
provimento dos pleitos e no arquivamento dos processos administrativos.

se se considerarem os riscos envoltos na concentração de poder 
de mercado, como é o exemplo do Google, qualquer análise séria sob a 
ótica do direito antitruste percebe a crescente dependência das pes-
soas e instituições aos seus serviços310, a decadência da existência de 

307  Sobre a falsa liberdade de iniciativa, e do capitalismo que tende à aglutinação dos 
negócios por poucas e grandes sociedades empresárias ao despeito do pequeno co-
merciante vide MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: 
Centelha; Coimbra, 1978, p. 163.

308  BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Fernan-
do de Oliveira Marques, Ato de Concentração 08012000212/2003-11, J. 21.05.2003.

309  BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Celso 
Fernandes Campilongo, Ato de Concentração 08012001471/1999-30, J. 28.03.2001. 
Não se está aqui a defender tal conclusão açodada, e quiçá leviana, mas a sublinhar 
que tal tem sido o entendimento da autarquia.

310  A autoridade antitruste europeia, aliás, analisa reclamação da Microsoft Corp., Expedia 
Inc. e outros contra atos da Google de uso de seu poder de mercado no nicho das 
buscas para favorecer o seu serviço de anúncios remunerados (AdWords) a despeito 
de seus concorrentes; em uma nítida tentativa de concentração vertical: vide SEBAG, 
Gaspard & BODONI, Stephanie. Google Told to expect Large Fines in EU Antitrust Probe. 
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efetiva concorrência, sem que tais constatações sirvam para rechaçar a 
sua (reconhecida) qualidade e eficiência311. não se ignora, por sinal, que 
as virtudes no trato para com a clientela cuidam de maneiras legítimas 
para – até mesmo – gerar a ruína dos rivais312. Entretanto, o laissez fare 
ora adotado pela autoridade antitruste “canarinha” poderá ampliar a 
situação de monopólio, e, eventualmente, fragilizar o poder de escolha 
neste mercado.

indubitavelmente é sob as lentes dos filtros313 fornecidos pelo Google 
que a grande maioria314 da população ocidental realiza pesquisas – bitola-
das315 –, logo, tal portal possibilita a exaltação de certos entes econômicos, 
e a irrelevância de outros tantos. todo este domínio econômico-político-
jurídico ocorre sem que tenha havido uma eleição para tanto, sem que 
os Estados tenham-no escolhido, bem como isto pode resultar em uma 
crise sobre o futuro do trato informacional internacional316. Por sinal, 
como tal empresa dispõe de um poder de mercado diminuto nas searas 
de e-mail, aplicativos, blogs, hospedagem de sites de imagem, platafor-
mas de telefones celulares; mas atua em todos estes, bem como lidera o 
mercado de vídeos online, busca de livros esgotados, publicidade virtual, 

Disponível em http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-19/google-told-
to-expect-large-fines-in-eu-antitrust-probe, acessado em 15.12.2015, às 14:07

311  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 6.

312  Aqui se menciona o feito histórico – que será retomado em capítulo ulterior – de 
Wolfgang Amadeus Mozart que tornou Salieri de um músico protagonista, em um 
mero coadjuvante. A virtuosidade do primeiro praticamente obscureceu o reco-
nhecimento público do segundo; em que pese ambos serem talentosos. Exemplo 
curioso ocorrido em São Paulo foi com Tullio Ascarelli, um dos maiores comercialistas 
do mundo, que tão bem visitou a disciplina da propriedade intelectual. Como fora 
contemporâneo de João da Gama Cerqueira, o professor da PUC-SP acabou sendo 
muito mais conhecido (inclusive pós-morte) quando o professor da USP retornou à 
península.

313  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 7.

314  GROSSMANN, Luís Osvaldo. Google e Facebook Estão em 90% de Decisões Judiciais sobre 
Marco Civil da Internet. Disponível em: http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=38927&sid=4&utm_source=twitterfeed&utm_me-
dium=twitter#.VNkfrPnF_HV, acessado em 17.12.2015, às 17:22.

315  Aqui se ventila a questão do direcionamento da pesquisa em virtude do adimple-
mento econômico em virtude contratos publicitários.

316  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 13.
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e buscas comuns; a própria fixação de qual seja o mercado relevante se 
torna muito complexa317.

ou seja, ao inexistir um cuidado (regulatório) adequado com o trato 
do mercado virtual, a sua autorregulamentação será realizada pelos fatores 
reais do poder em tal sistema cibernético. nenhuma das fontes legislativas 
supracitadas, ou mesmo a prudência administrativa do CadE, vem a 
cotejar suficientemente as fragilidades competitivas aqui narradas; todas 
ocorridas sob o jugo da tecnologia cibernética. a “mão invisível” atuará 
certamente em benefício da lucratividade de alguns, mas em detrimento 
de tantos outros valores e interesses juridicamente relevantes albergados 
pela Constituição318. deste modo, a omissão dos Poderes Públicos so-
mada ao tecnofundamentalismo (credo de que a tecnologia – ao menos 
na seara da internet – tudo resolverá), e a tendência de concentração 
dos poderes para com aqueles que dispõem de uma posição dominante, 
não engendram um quadro futuro dos mais otimistas. ao menos se a 
possibilidade de escolha, a competição, e a eficiência dinâmica forem as 
políticas públicas almejadas.

Por sua vez, em complemento às duas considerações pretéritas, é 
intuitivo que o comércio eletrônico, os atos de concentração realizados 
em e-stabelecimentos319 (em especial em virtude da constante busca de 
maior eficiência), desafiam – ainda – os conceitos clássicos de soberania. 
Por exemplo, aquilo que pode ser regido pela Lei de um Estado (de perfil 
regulador) quanto ao abuso de posição dominante, poderá contar com 
maior autonomia em outro país, ainda que o site cibernético seja dispo-
nível e atue em ambos os territórios, simultaneamente. não obstante, o 
mesmo sítio de parâmetro internacional (a exemplo do amazon.com) 
poderá enfrentar distinto grau de exigências legais em países que não dis-
ponham de um Código de defesa do Consumidor, no grau técnico e de 
alta qualidade como o nacional320. Por óbvio que ambos os países podem 

317  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 17.

318  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 50.

319  IRIBURE JUNIOR, Hamilton da Cunha. A Liberdade na Contratação dos Negócios Pro-
movidos na Internet. LEITE, George Salomão. LEMOS, Ronaldo. Marco Civil Da Internet. 
São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 229.

320  Acerca da belíssima estrutura e conteúdo da Lei 8.078/90, que está a inspirar legis-
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legislar e fiscalizar a operacionalização do estabelecimento online quando 
o serviço ou produto forem prestados para aqueles domiciliados no país de 
referência, mas o controle de tais atos torna-se relativamente complexo. se 
as autoridades competentes fossem efetivamente diligentes, proativas, na 
varredura do espaço virtual, realizariam contínua averiguação dos sufixos 
dominiais pertinentes ao seu país (a exemplo do “.com.br”). Entretanto, 
mesmo em tal hipótese otimista, aspira-se como utópico que tal autori-
dade, afora hipóteses de denúncia ao parquet, pesquise domínios de sufixo 
internacional (a exemplo do “.com” ou “.org”), ou que suas políticas públicas 
regulatórias surtam efeito em tal espaço virtual. Em suma, cuida-se do pa-
radoxo da sobreposição de soberanias (não necessariamente coordenadas) 
ínsita ao fenômeno de conexões internacionais da internet321. Entre outras 
tantas questões levantadas pelo comércio internacional, a competência 
tributária (e, logo, seus impactos na perspectiva de soberania322) carece ser 
devidamente enfrentada pelos poderes públicos, possivelmente perante a 
organização Mundial do Comércio323.

Mutatis mutandi, as falências transnacionais de macroempresas são 
outro exemplo em que o fenômeno comercial poderá sofrer – ou poderá 
gerar abusos – se houver uma grande disparidade entre o grau qualitativo 
de regulação da fattispecie. Como não se tem um tratado internacional 
pactuado pelo Brasil, ou mesmo uma Lei modelo da unCitraL 
(Comissão das nações unidas para o direito Mercantil internacional)324 
que cuide de práxis adequadas para o comércio virtual, o agente econô-
mico que use um perfil internacional em seu estabelecimento na internet 
(ainda que seja um único endereço), terá que, simultaneamente, atender ao 
parâmetro regulatório de todos os países para qual destinar sua atividade. 

lações análogas em outros países (o que não ocorria desde o Código Bevilaqua) vide 
DIANA, Marina. Código do Consumidor Brasileiro inspira países. Disponível em http://
leisenegocios.ig.com.br/index.php/2010/09/17/codigo-do-consumidor-brasileiro
-inspira-paises-diz-autor-de-anteprojeto/, acessado em 22.05.2015, às 11:33. 

321  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. New York: Basic Books, 
1999, p. 22 e 192.

322  Acerca da ótica da internet como um bem comum, logo insuscetível à ideia de sobe-
rania e “propriedade clássica”, vide RODOTÀ, Stefano. Il Terribile Diritto. 3ª edizione, 
Bologna: Società Editrice il Milino, 2013, p. 483.

323  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. New York: Basic Books, 
1999, p. 205.

324  Comissão de Comércio Internacional da Organização das Nações Unidas
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noutras palavras, nada garantirá ao titular aziendal de que dois países 
tenham legislações colidentes no tocante ao status fático mercantil per-
tinente, e que, se o mesmo sítio for de uso internacional; será necessário 
o emprego de tecnologias de detecção de Internet Protocols (Protocolos 
de internet) para alterar o conteúdo do estabelecimento a depender da 
origem de acesso pelo consumidor.

3.5 o estabelecimento na internet: comercial, civil, integral, 
predominante e acessório

Conforme antecipado, nem todo conteúdo do nome de domínio 
implicará em azienda virtual, mesmo porque nem sempre aqueles que 
dispõem de existência na internet realizam atividade mercantil. neste ponto, 
a divisão das práxis empresariais-civis realizada no Código Civil de 2002, 
antecipa aqueles que enveredam certas atividades comerciais, daqueles que 
dispõem de sites para o exercício de relações interpessoais, ou tão somente 
para a divulgação não-mercantil de, v.g., sua sociedade de advogados. 

Por sinal, a seara dos causídicos enfrenta enormes restrições ao uso 
publicitário, em vista das tradições de origem não-mercantil da profissão 
no Brasil, bem como de sua regulamentação ética-laboral. ao contrário 
de muitos outros países em que grandes sociedades de advogados fazem 
uso, inclusive, de horário nobre nas principais redes televisivas para rea-
lizar a publicidade de suas atividades325, a divulgação das sociedades de 
advogados no Brasil só pode ser realizada de forma pontual, discreta e 
passiva. no entanto, nesse ponto a internet auxilia, e muito, a cognos-
cibilidade dos escritórios de advocacia326, visto que os sites de tal seara 

325  Tal foi o caso do causídico norte-americano Jamie Casino, que contratou a exibição 
de anúncio publicitário de dois minutos durante o intervalo do Super Bowl de 2014 
(o campeonato de futebol americano), pagando fortunas superiores a dezenas de 
milhões de dólares: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551302/Georgia
-lawyer-buys-two-minutes-local-Super-Bowl-ad-time-insane-commercial-blasting
-local-police-department.html, acessado em 07.01.2014, às 09:20.

326  “PUBLICIDADE – FACEBOOK – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS 
PERTINENTES À PUBLICIDADE, PROPAGANDA E INFORMAÇÃO DA ADVOCACIA. 
É lícita a publicidade do advogado em sites ou redes sociais desde que sejam 
observados os princípios e normas que regem a publicidade dos advogados em 
geral. O advogado deve disponibilizar informações com caráter objetivo e sem 
a finalidade de angariar clientela, resguardar a dignidade da profissão e o sigilo 
das informações que lhe foram confiadas por seus clientes e respeitar os limites 
e condições impostos pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética e Dis-
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armazenam, resumidamente, as principais características da sociedade, 
tais como suas especialidades, o perfil (acadêmico, titulação, publicações, 
e outros dados) dos seus profissionais etc. Por sinal, através de tal estabele-
cimento cibernético civil327, poderá o titular da sociedade, inclusive, facultar 
acesso a programas de computadores que permitem aos clientes saber 
das situações atualizadas de seus processos judiciais, ou administrativos, 
de seu interesse. ou seja, não cuidam apenas de formas de propaganda, 
estagnadas, para com os clientes, mas também como iter de prestação 
de serviços, ou, até mesmo, do pagamento dos honorários via cartão de 
crédito328. o empenho de um site de natureza complexa (como mote de 
propaganda, de acesso a conteúdo, e prestação de serviços) minimiza 
custos de transporte (e demais operacionais), e maximiza os interesses 
dos mandatários.

ressalve-se, contudo, a crescente prática do uso de aziendas vir-
tuais de terceiros para realizar a publicidade329 velada de tais sociedades 

ciplina, bem como pelo Provimento nº 94/2000 do Conselho Federal da OAB. 
Precedentes”. BRASIL, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de São 
Paulo, Tribunal de Ética, Relator Fábio Teixeira Ozi, Proc. E- 4.484/2015, Julgado 
em 19/03/2015.

327  Sobre a imperatividade do estabelecimento comercial ser vinculada à atividade 
mercantil, vide TOURINHO, José Basto. Fundo de Comércio. Rio de Janeiro: Pongetti, 
1954, p. 60.

328  Tal foi a decisão da 1ª Turma de Ética Deontológica do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB/SP, da lavra do Dr.Gilberto Giusti. O mérito da discussão está disponível 
no sítio: http://www.oabsp.org.br/noticias/2010/06/18/6201, acessado no dia 
07.01.2015, às 09:24.

329  Como, por exemplo, o serviço de publicidade do Google, o AdWords, em que o 
Google dá preferência de resultados pertinentes àquele que lhe remunera pelo 
destaque às expressões eleitas (por exemplo: “Imobiliária”). A jurisprudência, aliás, 
tem evitado a responsabilização da intermediária, quando há um abuso da utência 
da publicidade remunerada com os signos: “Caso se entenda existir violação de uma 
marca registrada pela sua simples utilização como palavras-chave no AdWords, a 
violação verificar-se-á independentemente de os sítios exibidos em resultado da 
pesquisa violarem efetivamente a marca ou não. Ao considerar a utilização da marca 
como palavra-chave no AdWords, por si só, como uma violação do direito de marca, 
dificilmente não se aplicará esse entendimento também à utilização da marca como 
palavra-chave no motor de busca da Google, o “Google Search”. Em princípio, nem 
o AdWords nem o motor de busca da Google afetam a função essencial da marca 
ou violam os direitos de seus titulares. net e dos motores de busca tais como os co-
nhecemos. Conferir ao titular da marca um controle geral – potencialmente absoluto 
– da utilização de sua marca como palavra-chave, exigindo da Google um controle 
prévio, teria consequências imprevisíveis e não levaria em conta as particularidades 
da Internet e o papel que as palavras-chaves ai desempenham. Um dos grandes 
motivos do sucesso e do crescimento da Internet, talvez seja justamente o seu fun-
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de causídicos; ao exemplo da ostensiva divulgação de artigos jurídicos 
sob casos em trâmite perante o Poder Judiciário; as notícias sobre uma 
decisão judicial em um caso rumoroso com destaque aos patronos da 
parte exitosa; a informação pública de agendas de palestras; como ocorre 
no jornal virtual Migalhas. não se está aqui a afirmar que todos que 
realizam a assinatura paga (e com destaque à sua sociedade de advoca-
cia) do hebdomadário-cibernético realizam tal burla, mas que há – por 
parte de uma minoria – certa “ginástica” para com o Código de Ética da 
oaB, e com a lente tradicional quanto aos atos desta legítima profissão. 
aliás, cuida-se do fenômeno das celebridades jurídicas que merece um 
enfrentamento com maior profundidade em um estudo antropológico 
sobre narcisismo330 e formas jurígenas. Em suma, como é obstada a di-
reta publicidade de profissionais e sociedades de tal seara laboral, alguns 
causídicos fazem uso da azienda internauta de terceiros para dobrar as 
proibições via divulgação cibernética.

além dos sites de escritórios de advocacia, também é comum o uso de 
blogs por bandas de música, cronistas, jornalistas, ou simplesmente pessoas 
que desejam dividir seus pensamentos e sentimentos com terceiros (ou 
seja, como método comunicativo para a produção de conteúdo autoral). 
tal espécie de interlocução internauta angaria cada vez mais adeptos331, e 

cionamento sem qualquer controle central. Para exemplificar uma consequência 
prática de uma decisão nesse sentido, cito a limitação do acesso dos internautas às 
informações relativas às marcas registradas. Na medida em que as palavras-chaves 
referentes às marcas registradas somente possam ser utilizadas por seus titulares, os 
internautas seriam impedidos de ver os anúncios de outros operadores para atividades 
perfeitamente legítimas relacionadas às marcas, por exemplo, sítios que se dedicam 
à avaliação dos produtos, à comparação de preços ou à venda de produtos em se-
gunda mão. Fica claro que deve apenas ser reprimido o uso de marcas registradas 
como palavras-chave quando essa utilização seja feita com o propósito de violar a 
marca e causar prejuízos a seu titular, afetando a proteção da ordem econômica e da 
concorrência” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 38ª Vara Cível da 
Capital, AO 01309350820128260100, J. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, 
J. 06.03.2015.

330  Existem até mesmo profissionais que lançam obras ao estilo “A Arte de Advogar para 
Estrelas”, autobiografias ao mote “Soy el mejor abogado del mundo” etc. Talvez além 
de uma sanção disciplinar tradicional, uma recomendação para um atendimento 
psicológico servisse como determinação profícua à tais profissionais (de preferência 
com um psicanalista à la Analista de Bagé, a famosa personagem de Luis Fernando 
Veríssimo).

331  GOULART, Maria Julia. Cresce o número de blogs especializados. Tubarão: Notisul, 
http://www.notisul.com.br/n/geral/cresce_o_em umero_de_blogs_especializa-
dos-42216, acessado em 07.01.2014, às 09:28.
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pode ser concebida como a forma pós-moderna do vetusto diário pessoal, 
ou mesmo como forma alternativa de jornalismo (sem necessidade de 
vínculos com órgãos mainistram). Em tais hipóteses de blogs, ou nos sites 
que albergam as universalidades pertinentes às atividades intelectuais 
como a advocacia, por certo que se está diante de um estabelecimento civil 
na Internet, sem qualquer finalidade mercantil. a mesma classificação está 
presente quando, verbi gratia, um escritório de advocacia – ao invés de 
registrar dominialmente um site – opta por utilizar o espaço do Facebook, 
para criar uma página sobre a sociedade de advogados. Em que pese o 
provedor de conteúdo realizar suas atividades econômicas na azienda 
virtual comercial que albergará o espaço online de tal sociedade advocatícia, 
o ente civil que dispõe de parcial espaço em tal endereço cibernético, não 
gozará da mesma natureza para seu estabelecimento. noutros termos, 
e sob a ótica da informática, o domínio principal pode ser uma azienda 
mercantil cibernética e o subdomínio cuidar da azienda civil na Internet.

de outra monta, todos agentes econômicos que realizem atividades 
comerciais que facultem a realização de negócios jurídicos por tal iter, 
divulguem o sujeito de direito que intitule tal universalidade, e exponham 
seus signos distintivos (nome de empresa, nome de domínio, marcas, 
conjunto-imagem) para o consumidor, farão isso com um estabelecimento 
mercantil virtual (também cognominado de e-stabelecimento332). a ex-
pansão das atividades dos estabelecimentos online, aliás, atraiu a atenção 
do Poder Público que tende a maximizar a regulação333 para minimizar 
a assimetria informacional de todo tipo, peculiarmente com a desper-
sonalização que é uma das características do comércio eletrônico. Verbi 
gratia, de modo a conscientizar o público do alvo da incidência tributária 

332  Tal neologismo foi sugerido pela professora Heloísa Helena Gomes Barboza, Titular 
de Direito Civil da prestigiosa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em missiva 
eletrônica percebida no dia 14.02.2015, às 13:13. A professora Heloísa foi a orientadora 
da dissertação de mestrado deste autor, e tem colaborado ideologicamente com 
críticas e sugestões valiosas ao presente labor acadêmico.

333  Nesta tese se recusa a expressão “intervenção” para os atos de controle do Poder 
Público sobre a Economia, visto que tal conceito parte da premissa de separação 
estanque entre Estado e Sociedade (o que só ocorre em regimes despóticos). No 
mesmo sentido vide MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. 
Editora: Centelha; Coimbra, 1978, p. 197 – 199. Na esteira sobre a falsa separação 
entre individuo e sociedade, vide KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução 
à Problemática Científica do Direito. Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª 
Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 118.
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sobre os bens e serviços contratados, a Lei número 12.741/2012, dispôs 
sobre a vedação da dotação global nas notas fiscais, de modo a obrigar as 
empresas/empresários a especificar a partilha de ônus nos documentos 
pertinentes ao preço. aliás, no art. 1º, § 3º334, do diploma legal supra-
citado, tal obrigação é estendida para os sujeitos de direito que operam 
suas atividades nas aziendas virtuais.

idêntica preocupação regulatória-informacional quanto aos estabe-
lecimentos comerciais cibernéticos foi objeto do já mencionado decreto 
7.962/2011. neste documento legislativo há o dever jurídico dos sujeitos 
de direito que enveredam tais espécies de fundo de comércio internauta de 
disporem de forma facilitada o nome empresarial, o endereço de sua sede 
física, informações para contato, além de clareza informativa sobre os 
bens ofertados. Entre tais exigências, ganha destaque aquela pertinente à 
indicação de um domicílio físico do ente econômico, visto que o foco não 
é obrigar os sujeitos de direito empresários a edificarem custos espaços 
tradicionais, mas apenas facilitar o conhecimento de tal dado para eventual 
citação ou intimação. reitere-se que a empresa pode realizar integralmente 
suas atividades comerciais via internet, oriunda de um casebre de proprie-
dade do empresário, ou mesmo funcionar em nome de domínio de terceiros 
devidamente locado335, mas, ainda assim, não pode se usar de tal expediente 
para refugar as obrigações civis-processuais. Por sinal, no reino unido, 
o Poder Judiciário vem autorizando a citação de partes (especialmente 
empresas) diretamente por seu endereço online no facebook, e, noutras 
vezes, pelo próprio Twitter336, o que prescinde do conhecimento ou da 

334  “Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em 
todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a 
informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, 
estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de 
venda.§ 3º Na hipótese do § 2º, as informações a serem prestadas serão elaboradas 
em termos de percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com 
alíquota ad valorem, ou em valores monetários (no caso de alíquota específica); no 
caso de se utilizar meio eletrônico, este deverá estar disponível ao consumidor no 
âmbito do estabelecimento comercial”.

335  No sentido de que o titular do estabelecimento não é necessariamente proprietário 
de todos os bens que integram o fundo de comércio vide CEROLI, Pierpaolo. & RU-
GGIERI, Marco. & SPRECA, Letizia. & ZEI, Antonio. Valutazione d’Azienda e Operazioni 
Straordinarie. Milão: Giuffrè Editore, 2012, p. 9.

336  PINHEIRO, Aline. Corte Inglesa Autoriza Citação de Parte pelo Facebook. São Paulo: 
Conjur, disponível em http://www.conjur.com.br/2012-fev-23/corte-superior-in-
glaterra-autoriza-parte-seja-citada-facebook, acessado em 07.01.2015, às 10:02.
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existência de uma azienda física. não obstante, recentemente um Órgão 
Jurisdicional da Justiça da união também iniciou a realização de audiên-
cias de conciliação pelo aplicativo WhatsApp337. tais soluções progressistas, 
desde que verificada a autenticidade338 do endereçamento virtual, coadunam 
com o prestígio das soluções comerciais virtuais, bem como da celeridade 
processual339 benquista pela Constituição federal, do barateamento dos 
custos340, enfim, do welfare social. Entretanto, enquanto tal solução não 
coaduna com a práxis judiciária nacional, o oportuno decreto de 2011 é 
preciso ao reconhecer o avanço do comércio eletrônico, regulando-o para 
ampliar a eficiência relacional para com a parte mais frágil do nexo jurídico 
que é o consumidor.

\Com relação à azienda comercial virtual, muitos entes econômicos 
não dispõem de um outro locus para a intercessão junto a seu público 
alvo, visto que o métier, os bens e serviços, bem como sua atuação é de-
limitada a via cibernética. Como exemplo pode-se mencionar o Google 

337  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 1ª Vara do Trabalho do Gama, 
Autos de número 000122320201551001111, Juíza Tamara Gil Kemp. 

338  As redes sociais não são utilizadas apenas por pessoas que realizam páginas autênticas, 
mas também dotadas de personagens criados, e perfis falsos de terceiros, o que pode 
engendrar inúmeros danos: vide LONGHI, João Victor Rozatti. Responsabilidade Civil 
por danos à pessoa humana oriundos do uso de perfis falsos em sites de redes sociais. Rio 
de Janeiro: Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da UERJ, 
2011. Acaso haja vício no procedimento de citação (por exemplo o endereçamento 
ao perfil falso, gerando a perda do prazo, e o julgamento à revelia), tal pode ser 
sujeito, inclusive, a querela nullitatis. No mesmo sentido: “É inquestionável que as 
redes sociais se tornaram extremamente populares e, para muitos, praticamente 
se confundem com a própria Internet. Mas apesar das benesses propiciadas pelo 
uso da tecnologia tais como a realização de negócios, amizades, relacionamento 
afetivos e até mesmo casamentos, fato é que, por diversas vezes, as redes sociais 
servem de ferramenta para a prática dos mais variados ilícitos. E muitos deles estão 
relacionados a perfis falsos também conhecidos como “fakes” (termo oriundo do 
vernáculo bretão e que significa “falso”)” CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas & 
SANTOS, Corolano Aurélio de Almeida Camargo. Perfis falsos nas redes sociais e o 
projeto de lei 7.748/14. São Paulo: Migalhas, disponível em http://www.migalhas.com.
br/dePeso/16%2cMI213736%2c81042-Perfis+falsos+nas+redes+sociais+e+o+projeto+-
de+lei+7748+14, acessado no dia 13.01.2015, às 13:58.

339  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável du-
ração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

340  Com o uso das citações e intimações virtuais, minimizar-se-ia a necessidade de oficiais 
de justiça, custas pagas para a expedição de documentos físicos e uso dos Correios.
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que possui escritórios341 regionais em boa parte dos países em que realiza 
suas atividades, dispõe de sua principal sede no Estado da Califórnia342, 
mas que, provavelmente, nenhuma parcela relevante de seus consumi-
dores sequer saiba ou tenha interesse em saber sobre tais dados. toda 
interface realizada junto a seu público ocorre no domínio www.google.
com, ou por suas variações de sufixo quando o próprio estabelecimento 
mater identifica a origem do iP conectado, e dirige o consumidor para o 
subdestino “.br”, “.it”, “.dk’, para direcionar o utente para a azienda virtual 
brasileira, italiana, e dinamarquesa, respectivamente. 

nesta hipótese, mutatis mutandi, a disposição e a hermenêutica 
cabível para a disciplina falimentar343 não se confunde a concepção de 
principal estabelecimento344 com o escritório físico regional do sujeito de 
direito. isto se dá visto que, novamente, não há atividade mercantil no 
domicílio, mas se usam tais endereços para atividades burocráticas, la-
borais e estratégicas. Por certo que o juízo falimentar será determinado 
com base em uma das “filiais” administrativas, visto que os credores não 
podem ser prejudicados pela característica negocial do ente cibernético, 

341  No Brasil, e.g., a Google dispõe de Escritórios em São Paulo e Belo Horizonte.

342  Conforme informação disposta no site: http://www.google.com/intl/pt-BR/about/
company/facts/locations/, acessado em 08.01.2015.

343  “O conceito de principal estabelecimento não se confunde, pois, com o de sede, que 
é o domicílio do empresário individual eleito e declarado perante o Registro Público 
de Empresas Mercantis no ato do requerimento de sua inscrição ou o da sociedade 
empresária, declinado em seu contrato social ou estatuto no mesmo Registro arqui-
vado. Consiste ele na sede administrativa, ou seja, o ponto central de negócios do 
empresário no qual são realizadas as operações comerciais e financeiras de maior 
vulto ou intensidade, traduzindo o centro nervoso de suas principais atividades. 
Nas palavras de Amaury Campinho, consiste no “lugar onde o empresário centrali-
za todas as suas atividades, irradia todas as ordens, onde mantém a organização e 
administração da empresa. Não é necessário que seja o de melhor ornamentação, o 
de maior luxo, ou o local onde o empresário faça maior propaganda. O que importa, 
em última análise, é ser o local de onde governa sua empresa”. Ao contrário da sede 
social, não decorre de estipulação no ato constitutivo levado a registro, mas sim de 
uma aferição da exteriorização de atos concretos, constituindo-se, pois, em uma 
questão de fato, a ser apreciada à luz do caso concreto pelo juiz ao aceitar sua com-
petência”. CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de Empresa: O Novo Regime da 
Insolvência empresarial. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2012, p. 34. Vide, 
ainda BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e falência. 8ª 
Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 67.

344  Vide art 3º, da Lei 11.101/2005: “É competente para homologar o plano de recupe-
ração extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do 
local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha 
sede fora do Brasil”.
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mas a própria concepção de azienda da Lei falimentar, neste caso, em 
nada coaduna com a realidade. aliás, há uma natural dificuldade acerca 
da fixação do domicílio de um site-azienda, em especial para efeitos tri-
butários345, visto que os fatos geradores poderão ocorrer em local distinto 
daquele declarado na constituição do titular do estabelecimento.

rompeu-se com a exclusividade materializada do comércio e 
do estabelecimento empresarial, de modo que, em tais paradigmas 
estar-se-ia diante de uma azienda comercial integralmente virtual, 
ou estabelecimento comercial virtual originário346, em que todo o fundo 
de comércio seria imaterial e alocado ciberneticamente, e, que as bases 
físicas, seriam mera parcela do fonds de boutique, os restos mortais do 
estabelecimento347. reconhecendo tal realidade cibernética, o Conselho 
da Justiça federal, na V Jornada de direito Civil, realizada em maio de 
2012, cristalizou um enunciado que versa sobre a constrição unitária da 
azienda virtual348. Contudo, há autores349 que entendem que a existência 
de computadores, e outros bens físicos, per se desfigurariam a natureza 
integralmente virtual da azienda. Com estes não é possível concordar, 
visto que encerram seu teor argumentativo atribuindo a qualificação de 
principal, àquilo que é acessório à constituição do fundo de comércio. 

Quanto à classificação de azienda virtual enquadrar-se-ia, e.g., o 
estabelecimento http://www.chevrolet.com.br/, em que o consumidor 
pode comprar, diretamente, do produtor, o veículo automotor. note-se 
que não há como ignorar as centenas de concessionárias, devidamente 
vinculadas empresarialmente com a fabricante, que comercializam os 

345  GRECO, Marco Aurélio. Estabelecimento Tributário e Sites na Internet. In Org. LUCCA, 
Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 349.

346  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 8. Direito de Empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.684.

347  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 15.

348  Nesse sentido: Enunciado 488: “Admite-se a penhora do website e de outros intangí-
veis relacionados com o comércio eletrônico”, disponível em http://www.cjf.jus.br/
cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direi-
to-civil/jornadas-cej/v-jornada-direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf, acessado 
em 27.01.2015, às 18:53.

349  Entre outros vide TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: 
Editora LTr, 2006, p. 43.
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mesmos produtos que podem ser adquiridos pela internet, mas tais 
estabelecimentos comerciais tradicionais são de terceiros. Como a 
Chevrolet não dispõe de azienda física para a intermediação de seus 
produtos, pode-se classificar seu site supracitado como azienda comer-
cial integralmente virtual. neste idêntico quadrante encontram-se 
os estabelecimentos mercantis na internet de sociedades empresárias 
como o facebook, o Youtube, o ifood, e o netflix, enfim, todos os 
prestadores de serviços e alienantes de bens cujo empenho econômico 
se dê exclusivamente online350. Mais recentemente sociedades que de-
senvolvem aplicativos cibernéticos para a intermediação de transportes 
(peculiarmente táxis e caronas), a exemplo de 99táxis, Easytaxi, e 
uber351, também podem ser qualificados nesta cognominação.

Entre as espécies contemporâneas de aziendas comerciais integral-
mente virtuais ganham destaque os sítios de compras coletivas352, em que 
um comerciante intermediaria vendas com descontos substanciais. tais 
operações são perfectibilizadas se um coeficiente elevado de utentes se 
apresentassem (com cliques nas ofertas) à aquisição do produto/serviço, 
colaborando uns com os outros, ainda que sem se conhecerem ou se en-
contrarem. acaso o número mínimo de interlocutor-consumidores não 
seja atingido para aquela aquisição, o negócio jurídico é automaticamente 

350  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 144.

351  Frise-se que a qualificação dependerá do recorte analítico que se faça, pois a ativida-
de do titular do Uber pode ser referida como a intermediação, cálculo de preço, e 
disponibilização de programa de computador entre o contratante e o “colaborador”.

352  “É possível afirmar que grande parte do aumento nas relações eletrônicas de consumo 
se deve a um modelo de negócios adotado recentemente no Brasil: as compras 
coletivas. Os provedores de sites de compras coletivas são identificados pela veicu-
lação de anúncios de produtos e serviços de outras empresas, cuja contratação deve 
ocorrer exclusivamente com o provedor e sob a condição de um número mínimo de 
consumidores que venham a celebrar o contrato a fim de que a oferta se confirme. Em 
contrapartida, os consumidores recebem uma vantagem, geralmente por intermédio 
de descontos substanciais no preço em comparação ao valor do mercado de varejo. 
A princípio, todos sairiam ganhando: os anunciantes por venderem em larga escala 
seus produtos e serviços e, sobretudo, pela publicidade que sobre eles é gerada; os 
sites que veiculam os anúncios, por auferirem um percentual sobre as vendas; e o con-
sumidor, que obtém um robusto desconto sobre os produtos e serviços contratados” 
ALMEIDA JÚNIOR, Vitor de. & FURTADO, Gabriel Rocha. A Tutela do Consumidor e o 
Comércio Eletrônico Coletivo. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e 
Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 400.
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desfeito pela cláusula resolutiva. Cuida de uma forma de cooperação 
típica e massivamente explorada online353. 

de outra monta, há quem354 classifique tais espécies de aziendas como 
Estabelecimento Empresarial digital originário, posto que desvincula-
dos das atividades econômicas tradicionais-formais e organizadas que os 
preceda. na grande maioria das vezes, tais sítios são classificados como 
e-stabelecimentos inteligentes355, visto que dispõem de tecnologia para ca-
nalizar comunicações, receber pedidos, e perfectibilizar a relação jurídica. 
Há aqui um enorme espaço para o direito Comercial em si, posto que, 
corriqueiramente, cuidam de titulares de estabelecimentos que enveredam 
o serviço de intermediação entre o consumidor e o prestador final.

afora os entes empresariais cuja atuação se dá exclusivamente nos 
meios cibernéticos, há aqueles que realizam e laboram com um híbrido 
de estabelecimentos comerciais tradicionais e virtuais, simultaneamente, 
visando às benesses de ambas as vias de interlocução e mercancia para 
com seu público alvo. o grupo de comunicação Globo, por exemplo, já não 
dispõe de seu maior público através da assinatura do tradicional jornal o 
Globo, fundado em 29 de Julho de 1925. o contexto tecnológico e social 
não demanda mais, como d’antes, o consumo por dados, informações e 
cultura impressos em papel. a realidade mutante, sincrônica, universal 
sem totalizante, faz uso de dados interativos, atualizados minuto a mi-
nuto, e sem a necessidade do consumo de papel356. não é a toa, além de 
manter seu formato clássico de produto entregue nos lares dos assinantes 
através do serviço de transportes realizados por terceiros, que o ente 
econômico se adaptou à azienda comercial virtual www.oglobo.com, e 
presta idêntico serviço – com as vantagens das atualizações sincrônicas, 

353  BRASIL, Marco Aurélio. Breve Estudo da Taxonomia do E-commerce Brasileiro à Luz do 
Marco Civil da Internet. In ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. 
Quartier Latin, 2015, p. 344.

354  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 296 e 297.

355  TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia Probatória dos Contratos Celebrados Pela Internet. 
In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 341.

356  Com a celeridade das informações, a imprevisibilidade das relações sociais, nada obsta 
que tudo tenha mudado entre a confecção da reportagem e a impressão do periódico, 
servindo o jornal como uma fotografia do passado quando, ao final, chega ao leitor.
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em seu site. outra seara negocial que tem na internet uma parcela do-
minante de suas atividades é o ramo bancário357, cujo investimento em 
segurança na rede é massivo. não havendo uma correspondência entre 
capital e lastro de garantia, os créditos são eletronicamente compensados, 
permitindo ao correntista ser atendido em casa, sem a necessidade de 
aguardar pacientemente em filas, ou de lidar com os riscos do porte do 
capital-moeda pela rua.

ou seja, hoje o grosso de seu público (de tais titulares aziendais-ci-
bernéticos), de assinantes ou terceiros que não possuem vínculos jurídicos 
fixos com o prestador, é advindo da azienda virtual em razão pela qual 
é possível situá-la como ente predominantemente online. Esta mesma 
classificação também é cabível para os restaurantes que possuem uma 
pequena sede, e fazem uso das aziendas virtuais para realizar a maior 
parte de sua atividade econômica combinada com as entregas a domicílio. 
nesta hipótese, o estabelecimento físico-tradicional pode ser classifica-
do como filial358 ou mera agência, do estabelecimento principal que é 
cibernético. destaque-se que se o sítio cibernético – apesar de permitir 
diminuta comunicação interativa359 com seu destinatário – não realizar 
maior interface com o consumidor (como receber pagamentos, promover 
orçamentos, etc), a azienda online pouco diferirá de uma caixa de corres-
pondências, e, portanto, receberá a qualificação de acessória. Entretanto, se 
o mesmo sítio tiver sua essência inteligente360, ou seja, se realizar opera-
ções mais complexas que permitem verdadeira relação com o internauta 
(confirmando o recebimento do pedido, apurando a disponibilidade do 
produto/serviço, receber pagamentos etc). Poder-se-á estar diante de uma 

357  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 66. No mesmo sentido são os 
dados do site da FEBRABAN, disponível em http://www.febraban.org.br/Febraban.
asp?id_pagina=167, acessado em 09.01.2015, às 09:59.

358  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 38.

359  Sobre as revoluções tecnológicas que tornaram a visão tradicional sobre espaço e 
tempo ultrapassadas vide BARCELLONA, Pietro. El Individualismo Propietario. Tradu-
zido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 100.

360  GRECO, Marco Aurélio. Estabelecimento Tributário e Sites na Internet. In Org. LUCCA, 
Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 342.
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azienda predominantemente ou integralmente virtual, a depender do bojo 
de sua atuação.

não obstante tais hipóteses, também há os sujeitos de direito que 
concomitantemente exploram estabelecimentos comerciais materiais e 
imateriais, com a maior substância de sua atividade advinda do comércio 
físico-presencial-tradicional. nestes casos, os tais agentes econômicos têm 
nas aziendas virtuais um polo de divulgação de seu exercício mercantil, 
bem como de alienação dos seus produtos/serviços, mas representando 
nesta via uma parcela proporcionalmente menor de sua receita. Portanto, 
tais entes econômicos possuem na internet um ou mais estabelecimen-
tos comerciais virtuais acessórios361. nesse quadrante se encontram, por 
exemplo, muitos dos sujeitos comerciantes que fazem uso das chamadas 
fan pages (páginas de comunidade) na rede social facebook, com um 
sufixo dominial criado internamente a outra azienda mercantil. tal é 
uma das idiossincrasias típicas da nova realidade mercantil, de modo 
que, mutatis mutandi, a rede social operasse como um shopping center362, 
e o ente econômico que funda tal subpágina fosse uma loja tradicional. 
Pelas tecnologias hodiernas do Facebook, tais fan pages ainda não dispõem 
de uma autonomia completa para a alienação direta de bens/serviços, o 
pagamento, e demais atividades; no entanto, costumam ser usadas para 
remeter o utente aos seus próprios nomes de domínio, ou, pelo menos, 
realizar publicidade e comunicar-se com os consumidores. ressalve-se 
que a classificação de uma azienda cibernética sob o perfil acessório não 
minimiza a importância de sua presença na rede mundial para alavancar 
seu conhecimento por terceiros, além de disponibilizar informações para 
seduzir novos consumidores.

Em sentido semelhante, a doutrina363 contemporânea qualifica tais 
fattispecie como Estabelecimento Empresarial digital derivado, visto que 

361  O supracitado site da Disney exerce todo o potencial tecnológico com efeitos sen-
soriais (audiovisual) de modo a catalisar seus consumidores a realizarem a compra 
dos ingressos e as viagens aos seus parques.

362  FRANCO, Flavio. O Impacto do Marco Civil da Internet nas Atividades do E-Commerce. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 300 – 301.

363  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 297.
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são edificadas a auxiliar o comércio clássico364. Por sinal, quando o titular da 
azienda fizer uso de um site na internet apenas de modo passivo365 a expor 
seu comércio tradicional na rede mundial de computadores (sem realizar 
uma interface concreta com seu destinatário), não haverá uma diferença 
meritória de tal espécie de sítio para com um outdoor alocado na rua, o 
que difere uma fattispecie d’outra será apenas o veículo comunicacional. o 
mesmo ocorre com os estabelecimentos comerciais366 que disponham do 
e-mail como um canal de comunicação auxiliar àqueles tradicionais, como 
as epístolas, o telefone, e o contato presencial. Portanto, não é possível 
confundir a publicidade realizada pela internet com um e-stabelecimento.

um interessante feito dirimido pelo stJ367 acerca do tema diz res-
peito a uma tradicional rede de distribuição que dispunha de uma sede 

364  “Não se pode olvidar, para a elucidação da controvérsia, que marca (que identifica 
o produto ou o serviço prestado), nome empresarial (que identifica o empresário) e 
título de estabelecimento comercial (que identifica o ponto) são elementos distintos 
do empresário, que têm tratamento diferenciado e proteção legal específica. (...) Isso 
porque o uso do mesmo sinal como marca, nome empresarial e título de estabele-
cimento acarreta a identificação da empresa no mercado no qual atua e também a 
aproxima da clientela, que se traduz no principal interesse do empresário. (...) No 
caso dos autos há uma particularidade: a corré usa o termo Herjack como nome de 
domínio, ou seja, como seu endereço na rede mundial de computadores. Entretanto, 
não se pode olvidar que o sítio da empresa na rede mundial de computadores é uma 
extensão do estabelecimento comercial físico, sendo considerado, portanto, seu 
“estabelecimento virtual” BRASIL, TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Des. Carlos Alberto Garbi, AC00694969320128260100, DJ 25.05.2016.

365  TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia Probatória dos Contratos Celebrados Pela Internet. 
In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet. 2ª Edição, 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 341.

366  Apesar de não se endossar o entendimento de que um site jamais seria um estabe-
lecimento comercial virtual, mas mera forma de divulgação acessória da azienda 
tradicional, se o uso do conteúdo disponível via nome de domínio tiver a mesma 
função de um telemarketing, é possível acolher as críticas de TOKARS, Fábio Leandro. 
Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, p. 44.

367  “LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. ALUGUEL COM BASE EM PERCEN-
TUAL DE RENDA BRUTA. MANUTENÇÃO DE PONTO DE VENDAS PELA INTERNET 
NO INTERIOR DA LOJA. PRODUTOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO FATURADOS EM 
NOME DE EMPRESA DIVERSA. DISSIMULAÇÃO DO FATURAMENTO DA LOCATÁRIA. 
VALOR DO ALUGUEL PAGO A MENOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DES-
PEJO. CABIMENTO. 1. O lojista que se estabelece em um shopping center integra a 
sua empresa com o empreendimento para usufruir do planejamento, organização 
e clientela que o frequenta. Portanto, mais que um simples contrato de locação, há 
uma relação associativa na qual a colaboração entre os lojistas e o empreendimento é 
necessária para concretizar-se esse modelo de exploração comercial. 2. Nos contratos 
de locação de loja em shopping center, é fixada a cobrança de aluguel percentual, 
proporcional ao faturamento bruto mensal da atividade comercial, e que se justifica 
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física em um shopping center, mas estava a realizar vendas online – mais 
baratas – em computadores instalados na própria azienda tradicional, 
de modo a subtrair tais receitas do pagamento dos alugueres. note-se 
que não houve polêmica, ao ver do “tribunal da Cidadania”, quanto ao 
exercício, de má-fé (mesmo no âmbito do direito Mercantil em que a 
boa-fé não parte de uma premissa paternalista dos entes econômicos) da 
posição de locatário que acabou por ser despejado. o que realmente chama 
a atenção do feito é o uso simultâneo e integrado das aziendas mercantis 
tradicionais e virtuais, em um processo de simbiose, ao menos para o 
titular da empresa; pois se o agente econômico não estivesse a defraudar 
seus próprios lucros, perante aquela pessoa jurídica, não haveria qualquer 
ilicitude ou injustiça no seu proceder. aliás, há uma crescente práxis dos 
próprios titulares de estabelecimentos (tradicionais e contemporâneos-
cibernéticos) em oferecerem preços promocionais quando a compra é 
realizada online. tal possibilita a minoração dos custos com pessoal e 
reduz os ônus tributários pertinentes, além de permitir um planejamento 
de redução de despesas para com as aziendas tradicionais. Entre tantos 
ramos que endossam tal prática, pode-se realçar as companhias aéreas 
(que, inclusive, nos terminais aeroportuários disseminaram o “acesso 
eletrônico” como forma de check-in) e os bancos (que diuturnamente 
fazem uso da tecnologia para minimizar o uso de funcionários, e a des-
necessidade de inaugurar novas agências).

uma vez descrito o estado da arte no ambiente dos estabelecimen-
tos comerciais (tradicionais e virtuais); elencados os seus elementos; 
consignada a evolução das atividades empresariais físicas-presenciais 

devido à infraestrutura do empreendimento, que colabora para o sucesso do lojista 
locatário. O aluguel percentual representa um rateio do sucesso, que em parte é 
possibilitado pela estrutura e planejamento oferecidos pelo shopping center. 3. Re-
presenta violação contratual a conduta do locatário que, a despeito de ter assumido 
a obrigação de efetuar o pagamento do aluguel com base no faturamento, instala 
ponto de vendas de produtos pela internet, que são faturados em nome de empresa 
diversa. Os ganhos com o comércio eletrônico não ingressam no faturamento da loja 
situada no shopping center locador e, por isso, não integram a base para o cálculo 
do aluguel. 4. A violação contratual acerca da contraprestação devida pelo uso do 
espaço locado autoriza o desfazimento da locação, nos termos do art. 9º, II, da Lei 
8.245/1991. 5. Não se pode presumir a aquiescência do locador apenas em razão das 
renovações contratuais, uma vez que ele ainda não tinha ciência da sonegação de 
parte do aluguel. 6. Recurso especial provido” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 
3ª Turma, João Otávio de Noronha, REsp 1295808/RJ, DJ 24.04.2014.
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e o crescimento do comércio eletrônico; bem como destrinchadas as 
subclassificações das aziendas mercantis virtuais, faz-se mister ingressar 
nas classificações jurídicas e nas tantas discordâncias doutrinárias da 
interessante universitas.





parte ii 
perfil estrutural – as propriedades imateriais, 

universalidades, separação patrimonial, 
titularidades comerciais e regime Jurídico
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4. terceiro capítulo: um estudo da classificação do 
estabelecimento enQuanto uniVersitas

Capítulo terceiro – um estudo da classificação enquanto 
universitas –4.1 os bens jurídicos, situação jurídica subjetiva 
e as relações jurídicas; 4.2 as universalidades jurídicas e as 
universalidades de fato; 4.3 o estabelecimento comercial: 
divergências doutrinárias sobre sua classificação; 4.4 o esta-
belecimento comercial como personalidade jurídica.

no presente capítulo enfrentar-se-ão duas das principais correntes 
acadêmicas quanto à qualificação do estabelecimento empresarial: a teoria 
universalista e a teoria da personalidade jurídica. Por sua vez, a teoria do 
patrimônio de afetação será objeto do quinto capítulo. destaque-se que 
não se ignoram as teorias atomistas ou imaterialistas acerca da azienda, 
contudo, optou-se por metodologicamente abordar as três mais impor-
tantes teorias sobre o tema diante da eleição legal vigente no Código Civil 
de 2002, bem como tomar partido pela posição “híbrida”, que combina 
a teoria universalista com a teoria da afetação patrimonial.

4.1 os bens Jurídicos, situação Jurídica subJetiva e as relações 
Jurídicas

os bens jurídicos (incidentes sobre objetos físicos) corriqueiramente 
sujeitos às relações humanas são compostos de átomos, células, molécu-
las, enfim, consistem em uma heterogeneidade de elementos, ainda que 
visualmente imperceptíveis. noutras palavras, em uma perspectiva clínica 
ou científica, o paradigma da coisa é a sua heterocomposição368, enquanto 
sua exceção seria a existência de bens constitutivamente unitários, unos, 
unicelulares.

de outra monta, a classificação jurídica opera sobre premissas diver-
sas. Por um lado, o direito conhece a catalogação sob a rubrica das coisas 
simples, ou individuais, e das coisas coletivas também denominadas de 
universalidades369. neste aspecto, as coisas coletivas devem ser apreciadas 

368  ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 263.

369  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 177.
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sob a classificação de bens sujeitos a uma situação jurídica370 subjetiva pa-
trimonial, logo, a uma titularidade371. noutras palavras, quando se realiza 
uma análise fotográfica sobre o vínculo de poder entre titular e o bem 
intitulado, se está diante da situação jurídica; e, quando se radiografam os 
vínculos jurígenos que transbordam o sujeito titular para se contemplar 
outrem, serão apuradas as relações jurídicas.

Por sua vez, é impossível pensar a ideia de um direito objetivo372, 
e de sua contraface: o direito subjetivo – in casu uma titularidade – fora 
de um contexto social, distante da ideia de alteridade373. Conforme boa 
doutrina angolana374 preceitua, o direito só se ocupa de posições indi-
viduais para circunscrever o que é socialmente relevante. deste modo, 
todo exercício de uma titularidade, por exemplo o polo ativo pertinente 
a uma universitas, pressupõe uma relação jurídica, que é espécie375 de 
situação jurídica. o contrário é teoricamente concebível, visto que, v.g., 
nos valores da personalidade, o sujeito com seu status personae vivencia 
uma situação jurídica existencial que prescinde de relações jurídicas (mas 
a elas não é adverso). Como o ser não é “meio” para nada376, mas um fim 
em si mesmo, desde que observada a “tríplice”377 orientação-matriz das 

370  PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2008, p. 899.

371  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 108.

372  CARNELUTTI, Francesco. Come Nasce Il Diritto. Milão: Radiotelevisione Italiana, 
1954, p. 25.

373  Na fina ironia do autor italiano, enquanto a Economia seria o reino do “eu”, do 
egoísmo, o Direito seria o ambiente da alteridade: Tradução livre de CARNELUTTI, 
Francesco. Come Nasce Il Diritto. Milão: Rai, 1954, p. 14.

374  ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito. 13ª Edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 511.

375  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 80.

376  “No reino dos fins tudo tem um PREÇO ou uma DIGNIDADE. Uma coisa que tem 
um preço pode ser substituída por qualquer outra coisa equivalente; pelo contrário, 
o que está acima de todo preço e, por conseguinte, o que não admite equivalente, 
é o que tem uma dignidade” KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes. Traduzido por Antonio Pinto de Carvalho. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, disponível no sítio virtual http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/
marcos/hdh_kant_metafisica_costumes.pdf, acessado em 05.01.2016, às 12:55.

377  Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. Para CARNELUTTI, Francesco. 
Come Nasce Il Diritto. Milão: Rai, 1954, p. 55, os católicos congregarm tais mandamentos 
em um só: a chamada regra de ouro pela qual só se deve fazer ao próximo aquilo 
que se queira que façam consigo.
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fontes jurídicas, a situação jurídica existencial pode existir e persistir sem 
um vínculo relacional. Por óbvio que a própria declaração universal dos 
direitos Humanos pressupõe a existência de uma gama de direitos para 
a preservação das situações jurídicas existênciais que advém do chamado 
direito natural378. 

noutra esteira, quando se está diante de situações jurígenas patrimo-
niais, presumir-se-á a relação jurídica com terceiros, visto que o ordena-
mento constitucional impõe a qualquer titularidade o axioma da função 
socioeconômica379 de seu exercício (seja obrigacional, real, ou híbrida). Por 
sinal, há um avanço contínuo no sentido de, simultaneamente, enxergar 
os chamados terceiros nas relações jurídicas380, bem como qualificá-los e 
integrá-los nos liames na medida de seu pertencimento (causa381) com o 
vínculo. ou seja, aquela que estiver no polo ativo de uma relação jurídica 
proprietária (titular, possuidor, detentor, ou mesmo violador da situação 
patrimonial), deve observar a utência que realize a função promocional do 
direito, e esta não se confunde com a mera abstenção de “lesão” jurídica 
a terceiros. Cuida-se, destarte, de uma ótica objetiva-funcional382, visto 
que o legislador constituinte não tinha como foco o sujeito do exercício, 
mas o axioma-meta da consecução da política pública. Por óbvio que a 
gama, a carga da função social da titularidade variará em conformidade 
com a relevância do bem titularizado perante uma determinada sociedade, 

378  No tocante ao conteúdo jurídico em cada texto legal que seria, necessariamente, 
direcionado ao valor justiça, vide LOPES, José Reinaldo de Lima. As palavras e a lei. 
Direito, ordem e justiça na história do pensamento jurídico moderno. São Paulo: 
Fundação FGV, 2004, p. 120

379  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”.

380  KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos. Grupos de Contratos. Redes Contratuais e 
Contratos Coligados. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p.8.

381  PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos Contratuais Perante Terceiros. São Paulo: Quartin 
Latin, 2007, p. 25. Aqui fica um pequeno manifesto de gratidão ao professor Penteado 
que, convidado pela professora Paula Forgioni e Rodrigo Broglia Mendes, lecionou uma 
aula de Causa (a melhor sobre o tema que o presente candidato teve a oportunidade 
de assistir) na disciplina de Contratos Empresariais lecionada no primeiro semestre 
de 2013. O professor Penteado faleceu no ano de 2015 deixando o corpo docente e 
discente da FADUSP com saudades da sua generosidade e de sua sapiência.

382  Para uma crítica à perspectiva da função social como mandato subjetivo vide BARBOSA, 
Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual: O caso da Usucapião de 
Patentes. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 160.
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naquele contexto social e temporal específico. Verbi gratia, a titularidade 
de uma azienda mercantil na Internet não perfaz seu papel constitucional
-objetivo pela mera geração de lucros, mas deve-se atentar à arrecadação 
tributária pertinente, ao adimplemento dos seus créditos, à satisfação das 
condições laborais pertinentes, ao atendimento das legítimas expectativas 
consumeristas nos hiatos temporais pretéritos, presentes e ulteriores aos 
vínculos, e ao respeito à ordem econômica concorrencial (não realizando 
preços predatórios ou concorrendo deslealmente, por exemplo).

Poucos temas no estudo do direito são mais polêmicos do que a 
chamada teoria da relação jurídica. desde sua concepção insular fincada 
no paradigma do “homem-proprietário”, razão pela qual se criou a cha-
mada teoria realista (coisificação383 das relações384); perpassou por uma 
humanização teórica atingindo a denominada teoria personalista385; e, 
mais recentemente, abrangendo polpas mais abstratas e sendo sujeita à 
cognominação da teoria dos núcleos de interesse386. no direito Comercial, 
aliás, a evolução dos liames societários com a governança corporativa387 
demonstram o múnus público envolto com o capital transindividual do 
mercado de capitais, o interesse dos sócios minoritários, dos empregados, 
dos credores, das finalidades institucionais e, enfim, do público consumi-

383  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 112

384  “entre pessoa e coisa não se cria o que se chama tecnicamente a relação jurídica” 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral 3 – relações e Situações Jurídicas. Direito Civil. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 10. No mesmo sentido “As relações entre coisas, como a 
de edifício e pertença”, MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito 
privado – parte geral. Tomo I, 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 118.

385  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 107. “Observamos então, que todos os direitos in rem são oponíveis a pessoas 
cujos titulares também são indivíduos, sendo falaciosa a afirmação de que um direito 
in rem está intrinsecamente relacionado a uma coisa” FERREIRA, Daniel Brantes. Teoria 
dos Direitos Subjetivos. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009, p. 58.

386  Para uma análise crítica aprofundada e comparativa entre as teorias das relações 
jurídicas vide BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual: 
O caso da Usucapião de Patentes. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 78 
e seguintes. Vide ainda a obra de ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A 
Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-
Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 39.

387  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 
2012, p. 167.
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dor. todos esses enfoques são uma consequência da adoção – material, 
ainda que velada – da teoria dos núcleos de interesse.

Para o ambiente das aziendas mercantis virtuais, tal noção mais 
aberta das relações jurídicas auxilia na análise dos contratos eletrônicos 
feitos, ciberneticamente, com dois ou mais computadores programados 
para realizar negócios jurídicos empresariais. Em síntese, trata-se de 
algoritmos definidos para adjudicar bens standards, gerando celeridade 
comunicacional através dos dados Eletrônicos de intercâmbio (na sigla 
anglôfona Edi). Estima-se, aliás, que em 2010, que mais de 60% (ses-
senta por cento) dos contratos eletrônicos interempresariais teriam sido 
formados e executado por vínculos feitos de máquina para máquina388.

do que é relevante ao tópico sob exame, as relações jurígenas são ho-
diernamente contempladas pelo olhar crítico como abrangentes de centros 
de interesses juridicamente relevantes, que podem não estar imediatamente 
identificados, e que, ademais, são os nãotitulares389 do pólo relacional. 
destarte, de uma origem teórica egoística e abstrata390, o direito cami-
nha para um perfil humanista e pluralista, para não enxergar a relação 
jurídica apenas no momento patológico do vilipêndio391 do conjunto das 
faculdades jurígenas. deste modo, a ordem jurídica evolui para enveredar 
uma ótica poliédrica da titularidade, perquirindo os interesses juridica-
mente protegíveis de terceiros partícipes do nexo relacional perante os 
sujeitos de direito que perfilam as aziendas comerciais virtuais. nestas 
relações392 jurídicas, exempli gratia, ganham destaque nos outros polos do 

388  KLEIN, Vinicius. As Contratações Eletrônicas Interempresariais e o Princípio da Boa-fé 
Objetiva: o caso do EDI. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e Internet. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 385.

389  “Esse dever geral de abstenção vem embalado, segundo tal conformação, em uma 
presunção de eficácia erga omnes. Por aí, longe se está dos interesses que se situam 
fora do círculo tradicional da subjetividade interna e que levam em conta os não 
titulares. Não ser titular deixa, pois, de ser uma categoria de exclusão e alça ao voo 
da tutela jurídica, direta ou reflexa” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 
2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p.324.

390  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 55.

391  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 184.

392  Sobre os diversos interesses relacionais imiscuídos no mundo empresarial, vide 
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 42 e 43.
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liame jurígeno o Estado, o concorrente, o fornecedor, os trabalhadores, 
os parceiros Mercantis e o consumidor.

o Poder Público é um importante ente relacional, visto ser respon-
sável pelo interesse público secundário393 na tributação do comércio ele-
trônico, e, ao dispor da função parafiscal, poderá “estimular” as atividades 
da azienda comercial virtual. Quanto à arrecadação tributária, enormes 
litígios interestatais foram inaugurados correspectivamente à incidência do 
imposto de Circulação de Mercadorias e serviços, seja para o ente federa-
tivo originador ou para seu destino. o supremo tribunal federal instado a 
dirimir as contendas, foi enfático em asseverar que a ordem constitucional 
de 1988, não previu – e não podia prever – a nova realidade394 do comércio 

393  CUNHA. Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Ed. 
Dialética, 2008, p. 33. Vide, ainda JANINI, Tiago Cappi. Direito Tributário Eletrônico. 
SPED e os Direitos Fundamentais do Contribuinte. Curitiba: Juruá, 2013.

394  “A prescrição constitucional tem, claramente, o objetivo de promover a divisão da 
arrecadação do imposto previsto no art. 155, II, – o ICMS –, de sorte que as receitas 
tributárias não fiquem concentradas apenas nos Estados de origem, onde se localizam 
os estabelecimentos produtores ou distribuidores, mas sejam repartidas também com 
os Estados consumidores, ou melhor, os Estados em que se situem os consumidores 
finais. Ocorre que, nos últimos anos, o expressivo crescimento das vendas por meio do 
comércio eletrônico modificou consideravelmente o perfil das transações tributadas, 
com repercussões importantes no quadro de partilha de receitas. Tornaram-se cada 
vez mais frequentes as transações celebradas de forma não presencial, por meio de 
internet, telemarketing ou em showroom, entre empresas situadas em um Estado (de 
origem) e consumidores finais não contribuintes de ICMS residentes em outros Esta-
dos (de destino). E, segundo a regra do art. 155, §2º, VII, “b”, nessas situações, a venda 
faz-se diretamente ao consumidor situado em outro Estado, cabendo a cobrança 
do tributo exclusivamente à unidade federativa de origem, ou seja, aquela em que 
está situado o estabelecimento comercial responsável pelo envio da mercadoria, e 
nada é devido ao Estado de destino, que não faz jus a qualquer sorte de partilha da 
arrecadação nessa situação. Essa mudança de contexto, imprevisível ao tempo da 
edição da Constituição Federal de 1988, repercute hoje negativamente na arrecadação 
dos Estados – especialmente os localizados nas Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste –, que se viram completamente alijados da possibilidade de tributação 
dessas operações. Daí a edição da norma cuja constitucionalidade ora se debate. 
De fato, com algum esforço de simplificação, pode-se afirmar que o Protocolo ICMS 
nº 21/2011 foi celebrado com o propósito de alterar esse quadro. Pretendeu-se, por 
meio das regras nele previstas, conferir às aquisições de mercadorias de forma não 
presencial destinadas a consumidores finais não contribuintes tratamento seme-
lhante ao previsto na alínea “a” do art. 155, § 2º, VII, em vez do tratamento previsto 
na alínea “b”, que é menos favorável aos Estados-membros destinatários, que nada 
recebem nessa operação. Em outras palavras, trata-se de assegurar também aos 
Estados de destino parcela da arrecadação tributária incidente nessa operação. 
(…) Na ocasião, acompanhei o relator e ponderei a necessidade de se considerar 
a profunda alteração no quadro fático e econômico pela qual temos passado – 
marcada pela evolução dos meios de comunicação e, consequentemente, pelo 
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eletrônico, que está a desbalancear395 a guerra fiscal pela concentração 
do e-commerce nos estados da região sudeste. não obstante, em um 
parâmetro pós era do welfare state ainda há grande atuação reguladora 
do Estado, além dos paradigmas de mercado que também influenciam no 
conteúdo do estabelecimento mercantil cibernético. Conforme antecipado 
no capítulo anterior, o decreto número 7.962/2013 bem demonstra a 
preocupação do Poder Executivo federal396 em diminuir o âmbito da 
autonomia empresarial online, preservando a mínima simetria informa-
cional necessária ao resguardo dos interesses públicos primários sociais397.

o competidor é um dos entes mais relevantes (para fins da análise 
circunscrita ao direito Comercial) do nexo nas relações jurídicas trava-
das perante as aziendas empresariais online. tal ocorre pois a depender 
da natureza do bem ou serviço a ser adquirido, não há limites para a 
atuação geográfica. Conforme edificado por boa parte da doutrina do 

significativo incremento do comércio eletrônico – e também a maneira como isso 
repercutiu na arrecadação dos diversos estados-membros. (…) De fato, embora tenha 
permanecido inalterado o texto constitucional, é certo que o contexto é agora outro, 
e o tratamento, em matéria de ICMS, conferido pela norma constitucional em vigor 
às transações não presenciais não parece perfeitamente condizente com os novos 
tempos. Não se pode ignorar a alteração no quadro fático e econômico que justificou 
a elaboração da norma ora impugnada – Protocolo ICMS nº 21/2011 –, marcada pela 
expansão do comércio eletrônico, e a maneira como a manutenção da sistemática 
de cobrança e a repartição do ICMS nas vendas não presenciais prejudica os Esta-
dos de destino e favorece os Estados da origem, normalmente situados nas regiões 
mais industrializadas do país. Há que se buscar estabelecer – também em relação 
às transações virtuais, cada vez mais frequentes – alguma fórmula de partilha capaz 
de evitar a concentração excessiva de recursos nas unidades federativas de origem 
e assegurar alguma forma de participação aos Estados de destino, onde se situam os 
consumidores”. BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Ferreira Mendes, REx 
680.089/SE, DJ 03.12.2014.

395  “É inconteste que o critério adotado pelo constituinte de 1988 é inadequado à nova 
realidade de forma não presencial à época da edição da Constituição de 1988 era pífio. 
No ano de 2001, o faturamento anual das vendas por meio da internet era da ordem 
de R$ 0,54 bilhões. Em 2011, esse fundamento alcançou a cifra de R$ 18,70 bilhões. 
É evidente que um critério de repartição construído tendo em vista a realidade da 
época está em total descompasso com essa nova realidade” CHIESA, Clélio. ICMS – 
Aspectos Controversos do Comércio Eletrônico e o Protocolo 021/2011. In: São Paulo: IX 
Congresso Nacional de Estudos Tributários, 2012.

396  No mesmo sentido a Emenda Constitucional 87/2015, veio a redistribuir os montantes 
auferidos com o ICMS nas prestações de bens e serviços destinados à consumidores 
fora do Estado de origem.

397  GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2010, p129.
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direito Concorrencial, são necessários três requisitos398 para a apuração 
de teórica concorrência399, quais sejam: (i) a identidade de bens ou servi-
ços (ou cabimento de analogia ou elasticidade); (ii) a simultaneidade de 
agentes econômicos (ou a alteridade no mesmo nicho); e (iii) a incidência 
dos demais requisitos em um mesmo espaço geográfico. a somar com 
os três requisitos ditos clássicos, um quarto requisito vem a demonstrar a 
eventual existência de efetiva concorrência, qual seja: o preço. 

se, apesar de reunida a tríplice fattispecie imperativa à deflagração 
da concorrência, houver uma disparidade considerável de montantes 
estipulados como valor do bem/serviço, não se estará diante da con-
corrência real400. Por exemplo, contemple-se a hipótese em que dois 
agentes econômicos, simultaneamente, disponham na internet de um 
serviço de comunicação via rede mundial de computadores, para acesso 
e destino de interlocução em qualquer parte do mundo. Pelos nomes de 
domínio,pode-se acessar qualquer das duas aziendas mercantis virtuais, 
mas em uma há o pagamento de uma assinatura mensal, e noutra o uso 

398  BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª Edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/
livros/umaintro2.pdf, acessado em 17.05.2015, às 11:38.

399  Em uma ótica complementar: “Hoje em dia – e por mais que alguns, ingenuamen-
te, o queiram negar – a disciplina da concorrência funciona como instrumento de 
implementação de política pública de atuação sobre o mercado. Nesse sentido, o 
interesse protegido é o da concorrência, enquanto bem tutelado pela Constituição. 
Entretanto, o vocábulo “concorrência” designa também competição, disputa pela 
mesma oportunidade de troca.’ Trata-se, então, da “disputa da clientela”, como 
quer a nossa jurisprudência quando é chamada a decidir sobre práticas desleais de 
mercado.” Estamos, aí, no campo da proteção direta do concorrente (e não mais da 
concorrência). O interesse juridicamente tutelado é o do agente econômico e o sistema 
tem por escopo assegurar-lhe condições de leal disputa pelo mercado, no exercício 
das suas vantagens competitivas. (...)Retomemos a lição de Max Weber para afirmar 
que competir é distar a mesma oportunidade de troca. Em outras palavras, Kenneth G. 
Dennis, ao cogitar da “concorrência” na história do pensamento econômico, descre-
ve-a como “the striving of two or more against one another for the same objective”. 
Aparta, então, quatro de seus elementos básicos: – luta (striving); – de duas ou mais 
pessoas; – para o mesmo (ou relacionado) objetivo; – umas contra as outras” GRAU, 
Eros Roberto. FORGIONI, Paula. O Estado, A Empresa e O Contrato. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2005, p. 303 – 304.

400  Sobre as complexidades da concorrência virtual, a estrutura peculiar do mercado em 
rede (sua ausência de fronteiras, a liberdade e a descentralização) vide GONÇAL-
VES, Luís Couto. Sociedade da Informação e Direito Industrial. APDI, Associação 
Portuguesa de Direito Intelectual. Direito Industrial. Vol. VI, Coimbra: Almedina, 
2009, p. 302.
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do serviço é “livre”401 (sem custos de capital imediatamente perceptíveis, 
mas que ocorrem mediante o cadastro dos dados sensíveis do usuário, 
e a comercialização de tais dados, ou a comercialização de espaços 
publicitários no sítio). nesta hipótese, ainda que o serviço ofertado 
pelo primeiro ente econômico (que cobra diretamente pelo uso) seja de 
melhor qualidade402 e segurança na criptografia da interlocução ciberné-
tica, não haverá efetiva concorrência entre ambos. na mesma vertente se 
encaixa a hipótese de companhias que vendem softwares online, para 
download, daquelas que disponibilizam software livres403 também pela 
internet: a disparidade de preços afastará a hipótese concorrencial. 
de um modo ou de outro, as relações com os rivais estimularão o in-
vestimento próprio em pesquisa e desenvolvimento, possibilitarão (uns 
aos outros) danos justificados pela eficiência econômica-organizativa, 
ou, ainda, engendrarão danos antijurídicos advindos da concorrência 
desleal404 ou ilícita.

Por sua vez, os fornecedores do titular do estabelecimento comercial 
na internet são um relevante polo jurídico, perpassando pelo provedor de 
acesso (backbone e conexão banda larga), o provedor de conteúdo, além 
dos originadores dos produtos alienados, se não se verificar uma atuação 

401  E.g. no site http://www.viber.com/pt/, ou pelo aplicativo Viber a ser usado em smar-
tphones se pode realizar ligações gratuitas para terceiros que disponham do mesmo 
software. Não há a cobrança pecuniária pelo serviço.

402  Para um serviço com conexão de qualidade, para outro software ou linha telefônica, 
a sociedade empresária Skype cuja azienda comercial virtual é sediada no https://
login.skype.com/login; cobra valores mensais. Entretanto, as mesma sociedade 
oferece serviços de conexão sem o pagamento de valores, com uma conexão de 
menor qualidade.

403  Sobre o software livre, seu uso online, como um tipo de direito fundamental do século 
XXI, e de como isso convida ao tipo proprietário dos commons, vide RODOTÀ, Stefano. 
Il Terribile Diritto. 3ª edizione, Bologna: Società Editrice il Milino, 2013, p. 466.

404  V.g: “Marca. Obrigação de não fazer c/c pedido de exclusão de domínio da internet. 
Depósito da marca CAMISETA EXPRESS no INPI. Direito de zelar pela sua integridade 
material ou reputação desde o depósito embora haja oposição ao registro feita por 
terceiro, que não a ré. Art. 130, da Lei 9.279/96. Ré que utiliza a marca CAMISETA 
EXPRESS em endereço eletrônico (www.camisetaexpress.com) idêntico ao da autora 
(www.camisetaexpress.com.br), redirecionando os acessos para o site www.brindesbr.
com.br/brindes/. Concorrência desleal demonstrada. Abstenção do uso da marca 
CAMISETA EXPRESS e do domínio www.camisetaexpress.com que é de rigor, sob pena 
de multa diária de R$1.000,00, com observação. Recurso provido” BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. 
Maia da Cunha, AC 40075095720138260001, DJ 11.12.2014.
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que – meramente – intermedeie consumidores e produtores. tais agentes 
econômicos serão de primordial relevância na manutenção do comércio 
eletrônico via azienda mercantil online, visto que, respectivamente, são 
responsáveis pela conexão do titular do estabelecimento; pela execução 
da atualização dos dados enviados pelo titular do estabelecimento, pelos 
pedidos, por trade dress e por publicidade405 no espaço virtual; bem como 
pela prestação material-finalística de sua atividade.

no tocante ao núcleo trabalhista dos proprietários de estabelecimen-
tos comerciais na internet, tal contempla a heterogeneidade de sujeitos 
que laboram com tecnologias da informação406 (web designers407, progra-
madores, equipe responsável pela segurança das transações, criadores e 
atualizadores antivírus), os responsáveis pelos serviços de atendimento 
ao Cliente (que operam sob o regime stand by para apurar reclamações, ou 
prestar informações por telefone ou e-mail), além dos estoquistas (para 
as aziendas que lidam com bens materiais), da equipe do departamento 
financeiro etc. note-se que uma das características que discernirá a classi-
ficação do estabelecimento comercial online entre integral, predominante 
ou acessório, será a qualidade da equipe laboral empregada. se se lastrear, 
essencialmente, entre os profissionais que lidam com tecnologias da 
informação, provavelmente se estará diante de uma azienda mercantil 
integralmente ou predominantemente virtual. de outra monta, se tais 
profissionais corresponderem a uma parcela menor entre o quadro de 
funcionários, provavelmente se estará diante de um estabelecimento 
comercial virtual acessório às aziendas comerciais tradicionais.

além dos entes relacionais supracitados, ganha destaque a pertinên-
cia dos parceiros comerciais para as atividades econômicas organizadas 

405  As receitas de publicidade são tão importantes aos Gigantes da Internet, que recen-
temente veio a tona que a Google, a Microsoft e a Amazon estariam a pagar, oficio-
samente, a maior empresa de software anti-publicidade, para que seus algoritmos 
não fossem eficazes contra comunicações econômicas feitas via seus “colaboradores”: 
COOKSON, Robert. Google, Microsoft and Amazon pay to Get Around Ad Blocking Tool. 
Financial Times, disponível em http://www.ft.com/cms/s/0/80ª8ce54-a61d-11e-
4-9bd3-00144feab7de.html#axzz3uyiFFVyT, acessado em 21.12.2015, às 15:43.

406  Sobre a importante distinção entre informação e conhecimento, vide CORTELLA, 
Mário Sérgio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2015, p. 24.

407  Aqui se usa da expressão design como mais abrangente do que é contemplado pe-
los desenhos industriais, considerando o que seria arte aplicada e branding online: 
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p.11.
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exercidas na internet. desde o exercício de permuta para os provedores 
de acesso que recebem um espaço publicitário em um portentoso site na 
internet em troca do preço geralmente cobrado pela conexão, até o uso 
das ferramentas de busca com links408 intraestabelecimento, é comum e 
saudável a simbiose mercantil interempresarial. no ambiente gastronô-
mico, por exemplo, muitos dos restaurantes exercem seu mister, apenas, 
nas aziendas tradicionais, excepcionados alguns estabelecimentos que 
laboram com entregas a domicílio e, em geral, em uma delimitação 
geográfica diminuta. não obstante disporem de sites na internet com 
teor essencialmente informativo (logo, dispondo somente de uma 
azienda comercial virtual acessória) sobre os detalhes do estabelecimento 
(cardápio, localização, datas e horários de funcionamento, história e 
origem), não realizam transações econômicas online. de outro lado, para 
não abdicarem do lucrativo mercado pertinente ao delivery, associam-se 
comercialmente a intermediários como www.ifood.com.br, que realiza 
a intermediação junto ao consumidor, bem como providencia a entrega 
mediante o pagamento de uma comissão. Como a ampliação das vendas 
com o mercado de entregas, além da minoração dos custos (clientela que 
não realiza ocupação do estabelecimento físico, diminuição do gasto 
com coperto, energia elétrica etc.), é representativa, o mero pagamento 
da comissão cuida de fato de diminuta importância econômica. 

Por derradeiro, o último polo relacional pertinente ao exercício em-
presarial na internet cuida do público destinatário, os consumidores. Como 
o mercado cibernético é demasiadamente competitivo, tendo em vista a 
ausência de barreiras físicas (especialmente com o comércio realizado online 
com aziendas virtuais que empregam a língua inglesa) e a evolução da dis-
tribuição de bens físicos, a transformação da freguesia em clientela é missão 
ainda mais complexa do que no mercado tradicional. de outra monta, o 
comércio eletrônico tem como premissa cadastros prévios do consumidor, com 
o fornecimento de muitos dados sensíveis de sua parte409, o que engendra 

408  Sobre como a frequência em que sítios “citam” links de terceiros pode atestar a 
reputação e qualidade do destino referido, vide BENKLER, Yochai. The Wealth of 
Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale 
University Press, 2006, p. 76.

409  Alguns sites de comércio eletrônico requerem informações tais como nome completo, 
CPF, data de nascimento, endereço residencial e comercial, telefones, e-mails; além 
de disponibilizarem – através de cookies – o armazenamento de informações perti-
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uma ferramenta poderosa para o comerciante – munido, ainda, do histórico 
do consumo realizado em suas aziendas virtuais – oferecer (por spam), do-
ravante, produtos padronizados à aptidão do destinatário. não obstante, o 
trâmite burocrático do cadastramento, somado aos riscos inerentes havidos 
com a disseminação de seus dados sensíveis410, poderá gerar a inércia do 
consumidor em variar de fornecedor de produtos/serviços.

note-se que as relações consumeristas havidas fora dos estabelecimen-
tos comerciais físicos atraem, necessariamente o tratamento benéfico411 do 
CdC neste ponto, pela – ainda maior – fragilidade e assimetria informa-
cional. factualmente a regra disposta no art. 49412 do Código de defesa do 
Consumidor ao suscitar resguardo jurídico a maior para os negócios juríge-
nos havidos fora do estabelecimento comercial – no contexto de 1990, quando 
advinda tal Lei – tinha como lex geist a distância física do destinatário para 

nentes à instituição bancária, agência, conta corrente, e dados do cartão de crédito.

410  Sobre os riscos envoltos no tratamento dos dados (que integram a privacidade 
consumerista), vide DONEDA, Danilo. O Direito Fundamental à Proteção de Dados 
Pessoais. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e Internet. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 61.

411  “1. No presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP (SHOPTIME) 
em razão do apurado em processos administrativos, por decorrência de reclamações 
realizadas pelos consumidores, no sentido de que havia cláusula contratual responsabi-
lizando o consumidor pelas despesas com o serviço postal decorrente da devolução do 
produto do qual se pretende desistir. 2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 
dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento 
comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias (“período de 
reflexão”), sem qualquer motivação. Trata-se do direito de arrependimento, que asse-
gura o consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de 
consumo. 3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC 
especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, 
todos os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, 
entendendo-se incluídos nestes valores todas as despesas com o serviço postal para 
a devolução do produto, quantia esta que não pode ser repassada ao consumidor. 4. 
Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de contratação são inerentes 
à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, 
domicílio). Aceitar o contrário é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente 
não previsto, além de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais” 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, REsp 
1340604/RJ, DJ 22.08.2013.

412  Lei 8.078/90: “Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias 
a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabe-
lecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. 
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.
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com o objeto da aquisição. Como o início massificado do comércio eletrônico 
se deu quase meia década após o advento do CdC, por óbvio que o novo 
contexto atrai a mutação hermenêutica que modifica o sentido da norma 
(originalmente posta como texto). destarte, devidamente protegido, o con-
sumidor é, junto com os concorrentes, um dos principais polos relacionais 
havidos com o titular do estabelecimento comercial na internet. 

no ambiente do capitalismo contemporâneo (que labora com a dua-
lidade do consumidor e produção, de um lado, e a mercadoria e lucro413 do 
outro414), não é mais possível analisar as relações jurídicas sob o escopo da 
teoria realista que está ultrapassada. noutra esteira, observa-se em um 
foco micro a relação personalista entre empresa/empresário e o mercado/
consumidor, e na fonte macro todos os outros núcleos de interesse para além 
do titular (concorrentes, Estado, sociedade de consumo, o pólo laboral e 
os parceiros comerciais). Portanto, o direito tem na contemporaneidade 
a primazia da teoria dos núcleos de interesse.

4.2 as universalidades Jurídicas e as universalidades de fato

tal como a teoria geral do direito Civil criou o binômio das coisas 
simples415 e das coisas complexas416, dentro da última categoria as universali-
dades são tradicionalmente subdivididas pelos estudiosos do Direito Privado 
entre as universitas facti e universitas juris. Conforme a doutrina civilista417 
as universalidades de fato seriam compostas de um conjunto de coisas 
singulares, simples ou compostas, agrupadas pela vontade do titular para 
um determinado fim, mas originárias de uma realidade natural. segundo 
uma visão clássica418, o conteúdo das universalidades de fatos se subsumi-
ria às coisas corpóreas, homogêneas ou não, de modo que os bens incorpóreos 

413  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: Centelha; 
Coimbra, 1978, p. 22.

414  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 118.

415  Lei 10.406/2002, “Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se conside-
ram de per si, independentemente dos demais”.

416  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 42.

417  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 177.

418  RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 2º Volume, São Paulo: Max Limonad, 
1952, p. 354.
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estariam excluídos de tal classificação. deste modo, acaso atendida a visão 
de tal doutrina clássica, no tocante ao estabelecimento comercial que – na 
contemporaneidade – dispõe nos bens imateriais seu objeto jurígeno com 
maior pertinência econômica e funcional, não haveria como ser qualificada 
como universitas facti. todavia, é possível que tal conclusão hermenêutica 
tenha sido influenciada pelo paradigma dos bens físicos, predominantes, e 
economicamente mais pertinentes naquele tempo; e, contextualizando a 
assertiva para a contemporaneidade, é possível que bens imateriais compo-
nham uma universalidade de fato. não obstante, a doutrina nomeia como 
exemplos utilizados da categoria (a) os rebanhos, (b) as embarcações e (c) as 
bibliotecas. Quanto às últimas, destaque-se que cuidam de coisas complexas 
de união puramente ideal419 ou jurídica, ou seja, seus elementos permanecem 
jungidos durante a consecução de uma necessidade ou vontade.

ressalve-se que a classificação de coisas simples ou coisas complexas 
não tende à estabilidade em um hiato temporal razoável. Cogite-se a 
hipótese de um sujeito de direito titular420 de uma porção de trigo com 
denominação de origem Controlada421, água, fermento, molho de tomate, 
muçarela de búfala, orégano, e manjericão (todas coisas juridicamente 
atribuídas como simples), jungir tais elementos e submetê-los a uma 
temperatura elevada, por alguns minutos em um forno a lenha. após 
tal transcurso temporal, haverá a formação de uma nova coisa complexa, 
produto da simbiose superposta dos elementos, impassível de retornar 
ao status quo ante, mas provedora de satisfação gastronômica. de outro 
lado, também é possível a transformação de uma coisa composta em outras 
singulares, como ocorre no processo de destilação de certas bebidas alcóo-
licas, resultando na separação e a purificação dos líquidos e compostos, 
em busca do resultado delicado, aveludado e saboroso. desta forma, é 
possível asseverar que a qualificação de uma situação jurídica é cambiável 

419  ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 261.

420  Para o direito civil se tais bens fossem de terceiros, estar-se-ia diante da hipótese 
do art. 1.272 do Código Civil: “Art. 1.272. As coisas pertencentes a diversos donos, 
confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a 
pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração.§ 1º Não sendo possível 
a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, 
cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que 
entrou para a mistura ou agregado”.

421  A Lei 9.279/96 trata das indicações geográficas nos artigos 176 e seguintes.
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de acordo com as vicissitudes sofridas, sejam elas oriundas da autonomia 
do titular, da imposição legal, ou mesmo em virtude de fatos da natureza.

ademais, as universalidades jurídicas reuniriam um complexo de 
direitos e obrigações, contemplados pela ordem jurídica que lhes atribui, 
ficticiamente, um caráter unitário422. neste sentido, a doutrina exemplifica 
tal rubrica com institutos da lavra da herança (no iter do espólio) e dos 
(finados) dotes e pecúlios. de outra monta, para além de uma dicotomia 
maniqueísta entre as classificações das universitas, ráo423, cotejando a 
doutrina de Calamandrei, fadda e Bensa, averba que ambas as espécies 
dispõem de existência fática, bem como são contempladas pela ordem 
jurídica, propondo uma junção conceitual de modo a evitar um antagonis-
mo impróprio. Logo, nesta ótica, as distinções havidas de uma categoria 
para a outra seriam advindas da discricionariedade no trato legislativo.

interessante frisar que o Código Civil de 2002, tratou ambas as cate-
gorias nos preceitos dos artigos 90424 e 91425, segregando os institutos para 
atribuir à universalidade jurídica uma titularidade coletiva que difira das 
titularidades individuais de cada bem que a compõe. outro ponto relevante 
é que a redação do dispositivo que trata das universitas juris não delimita o 
escopo do complexo relacional da pessoa426, importando em uma incidência 
muito mais ampla daquela prescrita no artigo pretérito, visto que nas univer-
sitas facti será a aglutinação e enfoque unitário que configurará o instituto.

Certamente o legislador teria sido mais feliz427 com uma redação 
precisa acerca das diferenças, mas, em uma hermenêutica colaborativa, 

422  Contrariando tal incidência para a transferência dos estabelecimentos, advogando 
que o que se transfere é a pluralidade de direitos sobre os bens coligados vide PETITI, 
Domenico. Il Transferimento Volontario D’Azienda. Perugia: Morano Editora, 1970.

423  RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Max Limonad, 2º Volume, 
1952, p. 355.

424  “Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, per-
tinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que 
formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias”.

425  “Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 
pessoa, dotadas de valor econômico”.

426  Conforme será o enredo da presente tese, defender-se-á que o dispositivo deveria enunciar a 
expressão sujeito de direito, mais amplo, mas compreende-se que o legislador tenha adotado 
a equivalência conceitual predominante da doutrina clássica do direito civil.

427  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 45.
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parece ter objetivado separar a coletividade afetada de bens, da composição 
de direitos; mas ambas, por óbvio, são dotadas de algum valor econômico.

4.3 o estabelecimento comercial: divergências doutrinárias 
sobre sua classificação

a grande maioria da doutrina428 classifica o estabelecimento 
comercial como o objeto429 de direito, uma universalidade fática, que 

428  MARTORANO, Federico. L’Azienda. Torino: G. Giappichelli Editore, 2010, p. 23GRECHI, 
Frederico Price. A cláusula de não concorrência na cessão do estabelecimento empresarial na 
perspectiva civil-constitucional. In. Org. ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. & GAMA, 
Guilherme Calmon Nogueira da. Temas de Direito Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Reno-
var, 2008, p. 351. BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São 
Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 240; FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: 
o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 136; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. 
Curso de Direito Comercial 1. 3ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 293. FÉRES, Mar-
celo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacionais. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.20; POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial. O estabelecimento 
e seus aspectos contratuais. Barueri: Ed. Manole, 2006, p. 36; BARRETO Filho, Oscar. 
Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 1988, p. 75; na doutrina portuguesa também prevalece tal ótica: 
CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 2012, p. 
350; SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. Brasília: Arquivos do 
Ministério da Justiça, Março de 1975, p. 139. FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Estabelecimento 
Empresarial, Trespasse e suas Consequências. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 
2013, p.148. VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 3. Traduzido por Miguel 
Cabeza Y Anido. Madrid: Ediorial Reus, 1936, p. 5. ASCARELLI, Tullio. Iniciação ao Estudo 
do Direito Mercantil. São Paulo: Minelli, 2007, p. 347; MARTINI, Angelo de. L’Usufrutto 
D’Azienda. Milão: Editore Dottore A. Giuffrè, 1950, p. 28. FERRI, Giuseppe. Manuale di 
Diritto Commerciale. 30ª Edição, Milanofiori: UTET, 2012, P. 217. FERREIRA, Waldemar. 
Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil – Sexto 
Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 51; NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. 4ª Edição, 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 128; BRUSCATO, Wilges. Manual de Direito empresarial Brasi-
leiro. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 124; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comer-
cial. 14ª Edição, São Paulo: Atlas, 2013, p.68; TEPEDINO, Gustavo. & BARBOZA, Heloisa 
Helena Gomes. & MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a 
Constituição da República. Vol. III, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 362; BARBOSA FILHO, 
Marcelo Fortes. Do Estabelecimento. In Org. PELUSO, Cezar. Código civil comentado. 
São Paulo: Manole, 4ª Edição, 2010, p. 1100; MORAES, Mauro Delphim de. A Sucessão 
nas Obrigações Aziendais no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, número 32, Ano XVII, 1978, p.20; VIANNA, Bomfim. 
Perfil Analítico-Comparativo do Estabelecimento. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, número 30, Ano XVII, 1978, p. 74.

429  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 25.
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pode englobar bens corpóreos430 e incorpóreos431, designado como bem 
móvel432. ademais tal bem seria pertinente à situação jurídica (no polo 
interno) havida com o sujeito de direito (empresário/empresa), afetada 
à atividade econômica (exercício da empresa)433 na qualidade de seu ins-
trumento434. aliás, Barreto filho analisa o estabelecimento como produto 
da combinação entre capital, o trabalho e a organização dos bens435, que 
perfaz um resultado distinto da soma do “input” de sua energia436 afluente.

a confluência organizativa de tais bens, o organismo econômico apa-
relhado para o exercício da mercancia437, permite uma simbiose intrínseca 
que produz um ativo peculiar, uma mais valia que extravasa o valor dos 
itens isolados que o compõem438. ou seja, a combinação das coisas com-
plexas ou singulares exercida pelo sujeito de direito, se exitosa, agregará 
um valor que é superior à avaliação mercadológica dos elementos per se.

Por sinal, a divergência acadêmica sobre a rubrica de bem móvel 
para o estabelecimento comercial quando dele fizesse parte um imóvel, 
era peculiar ao momento histórico de supervalia dos chamados “bens de 

430  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 38.

431  POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial. O estabelecimento e seus aspectos 
contratuais. Barueri: Ed. Manole, 2006, p. 6.

432  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 
2012, p. 342.

433  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 
2012, p. 81.

434  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 161.

435  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 63. No mesmo sentido vide 
ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 266; FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Co-
mercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São 
Paulo: Saraiva, 1962, p. 20. MEDINA, José Miguel Garcia & ARAÚJO, Fábio Caldas de. 
Código Civil Comentado. São Paulo: RT, 2014, p. 714.

436  No sentido de que o aviamento originário do estabelecimento funcionaria como um 
tipo de energia advinda das escolhas feitas pelo titular, vide: CARNELUTTI, Francesco. 
Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: Editorial Porrua, 1945, p. 54.

437  MENDONÇA, J.X. Carvalho. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol. I, Campinas: 
Russel, 2003, p. 22.

438  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 11.
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raiz”439. ademais, durante um período histórico considerável, a alienação 
de bens imóveis não era reputada como peculiar ao direito Comercial 
(mas apenas objetos de negócios jurídicos civis), não percebendo o 
insumo o caráter de mercancia. Com o passar do tempo, a integração e 
a participação dos imóveis no comércio tornaram-se uma realidade, e 
muitos casos de despejos ou de desapropriação ocorreram440. no Brasil, 
apenas em 1951441, já na vigência da chamada Lei de Luvas, o supremo 
tribunal federal veio a estabelecer relevante precedente de modo a 
obrigar a fazenda Pública a incluir a mais-valia do aviamento perdido, 
quando o Estado desapropriava o fundo de comércio. tal ocorria, visto 
que o Poder Estatal delimitava as compensações aos danos materiais 
imediatos, tal como o valor do imóvel, ou o custo da mudança do locatá-
rio, sob o argumento que a regulação sobre desapropriações nada previa 
acerca do tema. É neste ambiente que a consciência regulatória, sobre a 
ação renovatória e sobre a responsabilidade estatal pelos danos sofridos 
pelos titulares do fundo de comércio, se tornou realidade442. Contudo, sem 
qualquer atenção aos preceitos da efetividade e celeridade processual, a 
mesma Corte impedia que a discussão sobre o aviamento afetado pela 
desapropriação fosse objeto de discussão no processo expropriatório443.

neste contexto, como tais bens de raiz eram geralmente os que 
compunham o maior acervo no patrimônio de um núcleo de interesse, 

439  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 168.

440  Eis que os locadores visavam gozar da plenitude do aviamento edificado naquele 
ponto, ou o Poder Público que visava compensar o administrado desfavorecido com 
valores pertinentes aos elementos isolados do estabelecimento. Para uma análise 
crítica de tal práxis administrativa, remeta-se a BARRETO FILHO, Oscar. O Fundo 
de Comércio nas Desapropriações. São Paulo: Saraiva,1959, p. 18.

441  Em que pese ter o voto concluído pelo não conhecimento do recurso do Poder Públi-
co, o fundamento empregado demonstra, em verdade, a negativa de provimento do 
mérito. Diz a ementa: “Desapropriação e fundo de comércio, direito do locatário ao 
ressarcimento do dano sofrido, em razão da desapropriação com a perda do lugar 
de seu comércio e a desvalorização do seu fundo de comércio” BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Nelson Hungria, REx 9557, DJ 01.01.1952.

442  Permita-se a remissão para o nosso artigo denominado: Uma Resenha Sobre as Vi-
cissitudes da Regulação sobre a Ação Renovatória no Brasil (de 1934 a 1991): rupturas e 
legitimidade, Rio de Janeiro: Revista da EMARF do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 20º Volume, abril de 2014, também disponível em: http://www.trf2.gov.br/
emarf/documents/revistaemarfvol20.zip.

443  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Victor Nunes Leal, AI 44298/SC, 
DJ 27.12.1968.



pedro marcos nunes barbosa - 131

tomava-se como hierarquicamente superior aos demais tipos de objetos 
de titularidade. deste modo, para tal período histórico, a propriedade 
de um bem imóvel afetado ao estabelecimento comercial desnaturaria a 
azienda como um bem móvel para submetê-la a rubrica dos bens imóveis, 
ou, até mesmo, para separar tal bem da classificação do estabelecimento. 
atente-se que um dos equívocos de tal vertente de pensamento é o en-
foque à individualidade dos elementos segregados do estabelecimento, 
quando a essência de sua qualificação é o colegiado afetado para o exer-
cício mercantil. ou seja, tal entendimento focaliza na árvore em vez de 
observar a floresta444. no afã de maximizar a pertinência do imóvel (que 
poderia ser próprio ou arrendado) no complexo aziendal, ignora-se o 
conjunto iterativo que efetivamente compõe o estabelecimento. tal fetiche 
jurídico é peculiarmente de menor importância quando se está diante 
da possibilidade de alteração do ponto como ocorre com os mascates e 
ambulantes, ou quando o estabelecimento exista apenas ou predominan-
temente na internet445.

aliás, o transcurso da história revelou uma alteração na prepon-
derância dos tipos de bens que representavam os elementos de maior 
importância econômica no estabelecimento: (i) em uma primeira fase 
as mercadorias eram os ativos mais valia; (ii) em seguida a estrutura 
física (imóveis, demais materiais, prateleiras, sede física)446; e (iii) com 
desenvolvimento do capitalismo, bens imateriais447 (verbi gratia, o signo 
distintivo que compõe a marca da Google448) perpassaram a pujança 
econômica de quaisquer imóveis, ou demais bens materiais-estruturais.

444  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962,p. 8.

445  Sobre a maior importância da organização coletiva do que de eventual imóvel vide TOMA-
ZETTE, Marlon. O Estabelecimento Empresarial. Brasília: Revista do Programa de Mestrado 
em Direito do UNICEUB, v.2, n.1, jan-junho de 2005, disponível em http://www.estig.
ipbeja.pt/~ac_direito/Marlon_Tomazette.pdf, acessado em 15.01.2015, às 11:33.

446  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 39.

447  PEREIRA, Ademar. ALMEIDA, Amador Paes. Manual do estabelecimento comercial. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 111.

448  “O Google desbancou a Apple como a marca mais valiosa do mundo, segundo o 
ranking BrandZ 2014, desenvolvido pela Millward Brown Optimor, do grupo WPP. 
A gigante de tecnologia teve a sua marca avaliada em US$ 158,8 bilhões, uma alta 
de 40% na comparação com 2013. A Apple, que ocupou a liderança do ranking nos 
últimos três anos, viu o valor de sua marca recuar 20%, para US$ 147,8 bilhões. A 
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outrossim, inclusive pela transformação de principal em mero 
acessório (ou item supérfluo), tem-se que os bens de raiz integrantes 
do estabelecimento449, enquanto elementos da universitas, têm suas 
classificações abrangidas pelo bem móvel. ou seja, a complexidade 
aziendal – com ou sem imóveis (locação, comodato ou propriedade) – 
é bem móvel. neste sentido, o sujeito titular da azienda que é alocada 
em uma sede física tradicional objeto de arrendamento, ao perfazer o 
trespasse realiza negócio unitário sobre tal complexo que junge direitos 
possessórios sobre bem imóvel, mas com o último não se confunde ou 
se delimita. da mesma forma, o exercício do trespasse, quando seu 
titular originário também era proprietário do bem imóvel em que a 
organização empresarial se fazia presente, não desobrigava o adquirente 
de promover à escrituração e o registro público pertinente à alteração 
subjetiva da titularidade imobiliária450. ou seja, a unidade aziendal não 
resulta na perda da individualidade dos elementos que a compõem451, 
mas maximiza sua valia ao promover uma aglutinação organizada de 
seus elementos. Perante tal raciocínio, quando uma azienda exclusiva-
mente, predominante ou acessoriamente for virtual, o fato de haver uma 
sede física tradicional (administrativa) não irá desnaturar a qualificação 
de bem móvel (universalidade) imaterial e cibernética.

IBM permaneceu na 3ª posição, avaliada em US$ 107 bilhões. Na sequência, figu-
ram Microsoft (4º lugar, com US$ 90,1 bilhões), McDonald’s (5º, com US$ 85,7 bi), 
Coca-Cola (6º, com US$ 80,683 bi), Visa (7º, com US$ 79,2 bi), AT&T (8º, com US$ 
77,8 bi), Marlboro (9º, com US$ 67,3 bi) e Amazon (10º, com US$ 64,2 bi)” acessado 
em http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/google-
desbanca-apple-em-ranking-de-marcas-mais-valiosas-do-mundo.html, no dia 
19.06.2014, às 14:15.

449  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obriga-
cionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 29; PEREIRA, Ademar. ALMEIDA, Amador Paes. 
Manual do estabelecimento comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 93; MAGALHAES, José 
Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo de Direito Privado. 
Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 126.

450  FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Estabelecimento Empresarial, Trespasse e suas Conse-
quências. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito Empresarial – Os novos 
Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 2013, 151. 

451  LACERDA, Maurício Andere von Bruck. O Contrato de Locação Comercial no âmbito 
da Transferência do Estabelecimento. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p.242.
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no que é atinente ao seu conteúdo, o estabelecimento seria o re-
sultado de uma organização homogênea de bens heterogêneos452, agregada 
em uma e para uma unidade econômica453: ou, rectius, uma unidade na 
variedade jungida pela pertinência454 subjetiva da titularidade455. tal 
reunião organizacional é de tamanha importância que, se não se estiver 
diante de situação jurídica monopolista456, resultará diretamente no 
êxito perante o público consumidor e, logo, na formação de um avia-
mento positivo. destaque-se que, se é controvertida a subclassificação da 
universalidade correspondente ao estabelecimento, não há dúvidas de 
que se trata de unidade jurídica e econômica, devidamente reconhecida 
pelo ordenamento positivo, pelos princípios, valores, pela doutrina457 e 
pela prudência pretoriana458.

neste afã, de acordo com a perspectiva predominante entre os ju-
ristas nacionais459, o objeto do círculo empresarial classificar-se-ia como 
uma universalidade de fato, tal como ocorre com o bloco de controle 
de uma sociedade anônima460, seja porque a legislação não teria dado 

452  PEREIRA, Ademar & ALMEIDA, Amador Paes. Manual do estabelecimento comercial. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p17; TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. 
São Paulo: Editora LTr, 2006, p. 38.

453  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 65; BARRETO FILHO, Oscar. 
O Fundo de Comércio nas Desapropriações. São Paulo: Saraiva, 1959, p.13.

454  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 39.

455  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 192.

456  Se se cogitar uma hipótese de monopólio legal, como é o caso da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, que presta serviço público (inserto na atividade econômica 
lato sensu) essencial, a organização empresarial será de (relativa) menor importância 
para efeitos da clientela. De outra banda, em um ramo com uma pluralidade consi-
derável de players, uma organização descuidada do fundo de comércio provavelmente 
gerará um aviamento tímido.

457  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962,p. 6 e 7.

458  O Tribunal da Cidadania reconhece, inclusive a possibilidade da penhora da “sede” 
da unidade jurídica-econômica: Súmula 451: “é legítima a penhora da sede do esta-
belecimento comercial”, BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. 

459  MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol. I, Campinas: 
Russel, 2003, p. 26; BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª Edição revista 
e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 67. 

460  PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de Controle de Companhia Aberta. São Paulo: Quartier 
Latin; São Paulo, 2012, p.25.
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uma unidade fictícia à azienda, ou porque não haveria titularidade do 
conjunto para além da atribuição patrimonial do polo ativo para com 
os bens individualmente considerados461.

Logo, conforme a perspectiva de ascarelli, não haveria de se falar 
em direito real sobre o estabelecimento comercial462, nem em separação 
patrimonial entre a titularidade do empresário/empresa para com a azienda. 
Em sentido diametralmente oposto, rocco defende a existência de uma 
propriedade463 sobre o composto (congregação de bens heterógenos que é 
a azienda), o todo econômico, ainda que não haja a titularidade dos bens 
individuais que compõem o estabelecimento. ainda na ótica ascarelliana, 
Barreto filho464 percebe na empresa uma relação proprietária típica de 
seu perfil funcional, mas sem atomizar patrimonialmente o estabelecimento.

Portanto, a maior parte da doutrina elenca o estabelecimento co-
mercial como uma universalidade de fato, tecendo juízos a contrario sensu 
de características ínsitas aos dos institutos pertinentes às universitas juris. 
Entre tais idiossincrasias elenca-se: (i) a ausência de propriedade sobre 
a composição distinta daquela titularidade incidente sobre os bens que a 
integram465; (ii) que o estabelecimento comercial não constitui um pa-
trimônio separado de forma a englobar o ativo e o passivo do titular da 
atividade, pertinente ao patrimônio relevante466; e, finalmente (iii) que 
as universitas juris só são constituídas por força de lei467, e, não havendo 

461  ASCARELLI, Tullio. Iniciação ao Estudo do Direito Mercantil. São Paulo: Minelli, 2007, 
p. 348.

462  ASCARELLI, Tullio. Iniciação ao Estudo do Direito Mercantil. São Paulo: Minelli, 2007, 
p. 355. No mesmo sentido, BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 
4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 40.

463  Sem prejuízo de outros direitos reais que podem incidir sobre o estabelecimento, tal 
como o usufruto e o penhor. Vide ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. 
Traduzido por Cabral de Moncada. São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 264. A questão 
da natureza jurídica da titularidade havida sobre o estabelecimento comercial será 
objeto de capítulo próprio, na segunda parte da presente tese.

464  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 26.

465  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 139.

466  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 154; REQUIÃO, Rubens. 
Curso de Direito Comercial. 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 354.

467  OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Direito Empresarial Brasileiro. Disponível em http://
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&arti-
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previsão específica, não se poderia englobar o estabelecimento comercial 
nesta classificação.

Complementarmente ao ambiente de exclusão classificatória, costuma-se 
atribuir ao estabelecimento, ainda, a natureza de universitas facti, visto que: (i) 
é à vontade, o desidério do titular que atribui a unidade a tais bens468, razão 
pela qual sua unidade é natural469 (e não legal); (ii) não se faz necessária a 
sub-rogação para a recomposição dos objetos que saíram de sua pertinência; e 
(iii) a aquisição do seu ativo não importaria em uma automática transmissão 
de seus débitos470. Para muitos autores471, por sinal, a derradeira característica 
é aquela que discerne o estabelecimento (universalidade de fato) da visão pa-
trimonial da empresa, já que o primeiro apenas seria constituído dos ativos 
do sujeito de direito.

ressalve-se que do ponto de vista do direito do trabalho472, e no 
perfil tributário473, a derradeira ratio ficaria suprimida, visto que o critério 

go_id=4495, acessado em 17.01.2015, às 21:16.

468  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 
2012, p. 336.

469  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 177.

470  O Código Civil de 2002 limitou a incidência dos efeitos do trespasse perante terceiros 
até a efetuação do registro público do negócio jurídico perante o RPEM, conforme o 
texto do art. 1.144. Não obstante, também limitou a perfectibilização de tal negócio 
jurídico à solvência do alienante, nos termos do preceito do art. 1.145.

471  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 299.

472  Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 5.452/43, “Art. 10 – Qualquer alte-
ração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 
empregados.”

473  Código Tributário Nacional, Lei 5.162/66, “Art. 133. A pessoa natural ou jurídica 
de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio 
ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos 
até à data do ato: I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 
indústria ou atividade; II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova ativida-
de no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. § 1º O disposto 
no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: (Incluído pela 
Lcp nº 118, de 2005)I – em processo de falência; (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) § 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo 
quando o adquirente for: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) I – sócio da sociedade 
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legislativo foi o de ampliar o rol de legitimados passivos em benefício do 
credor. Logo, é possível coadunar a posição dos autores474 que consideram 
um crescente desprestígio da autonomia patrimonial em prol do direito de 
crédito. ou seja, no Brasil a discussão sobre a contemplação do passivo 
na alteração subjetiva do estabelecimento só recai sobre os créditos de 
natureza civil. no entanto, mesmo para o perfil dos débitos civis, é criti-
cável – ao menos quanto à taxonomia legal – a confusão produzida pelo 
legislador ao jungir no trespasse obrigações características às operações 
societárias. se se quisesse discernir, tecnicamente, a universalidade de 
fato da de direito na hipótese do estabelecimento (objeto) não se teria 
atribuído obrigações típicas da alienação do sujeito de direito475. tal tertio 
genus fica ainda mais evidente no cotejo da redação do art. 1.142, para 
com o 1.143, ambos do Código Civil vigente, visto que se no primeiro 
tipo se qualifica o estabelecimento como complexo de bens476, na última 
prescrição se habilita a disposição unitária de tal complexo viabilizando 
as relações jurídicas.

Entretanto, na práxis, a aquisição do perfil objetivo da empresa atrai 
os débitos realizados pelo alienante, mas que serão de corresponsabili-
dade do adquirente, em virtude do intento legal de enorme proteção477 

falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou 
em recuperação judicial;(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) II – parente, em linha 
reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou 
em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou (Incluído pela Lcp nº 118, 
de 2005)III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação 
judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.(Incluído pela Lcp nº 118, de 
2005). § 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial 
ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do 
juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente 
podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos 
que preferem ao tributário”. 

474  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 20.

475  FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Estabelecimento Empresarial, Trespasse e suas Conse-
quências. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito Empresarial – Os novos 
Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p.155.

476  O advento do direito positivo apenas confirma pacifico e antigo entendimento da 
academia: FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabe-
lecimento e a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 7.

477  Se o crédito tributário não fosse suficientemente protegido, recentemente o Superior 
Tribunal de Justiça ainda por cima editou verbete de súmula 554 incluindo a respon-
sabilidade sobre as obrigações pecuniárias adjacentes: “Na hipótese de sucessão em-
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ao credor. ou seja, o patrimônio do sucessor responderá pelos débitos 
pertinentes ao estabelecimento constituídos preteritamente478 ao seu 
controle, nos moldes da sua escrituração. noutros termos: é a escritura-
ção que confere a afetação obrigacional dos débitos comuns bem como 
a publicidade de tal liame, excepcionando o vínculo paradigmático do 
sujeito-obrigação pelo da titularidade-obrigação. outra exceção havida 
para a transposição – ou coobrigação – cogente da responsabilidade, 
afora as hipóteses trabalhistas e tributárias, será no tocante ao direito 
do Consumidor que, por preceito legal de matriz constitucional, também 
poderá exercer a pretensão em favor do adquirente479.

não obstante, ainda quanto ao último ponto, conforme inovação480 
redacional do artigo 1.146481 do Código Civil de 2002, o estabelecimento 
comercial poderá, sim, importar na transmissão da seara debitória ao 
adquirente. tal alteração de regulação é um dos fatores que corroboram 
a necessidade de revisitar a classificação estanque de universitas facti, já 
que tal qualificação resulta na exclusão apriorística da sucessão ex lege482. 

presarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela 
sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores 
ocorridos até a data da sucessão”.  

478  BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Sucessão Empresarial no Trespasse: A questão 
da Sucessão nas Dívidas do Alienante. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial. Os novos enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 303. TEPEDINO, Gustavo. & BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. & 
MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição 
da República. Vol. III, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 369.

479  BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Sucessão Empresarial no Trespasse: A questão 
da Sucessão nas Dívidas do Alienante. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial. Os novos enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 
2013, p. 306.

480  Segundo parcela doutrinária, antes do advento do atual código civil, as menções ao 
instituto vinham, sem maiores detalhes conceituais, nos regulamentos do ICMS, no 
CTN e na Lei de Locações. Vide FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Estabelecimento Em-
presarial, Trespasse e suas Consequências. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. 
Direito Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p.147.

481  “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos 
anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o 
devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto 
aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”

482  MORAES, Mauro Delphim de. A Sucessão nas Obrigações Aziendais no Direito Brasilei-
ro. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
número 32, Ano XVII, 1978, p. 25
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noutras palavras, as obrigações são peculiares aos sujeitos de direitos, 
enquanto as coisas e os bens participam do patrimônio de seu titular; 
contudo, a alienação de um bem do acervo econômico de seu proprietário 
não engendra, de pleno direito, a transposição obrigacional – mesmo 
que relativa a tal bem – se não se cuidar de obrigações propter rem. de 
outra monta, aqueles483 que defendem a possibilidade do adquirente 
do estabelecimento em um trespasse fazer jus à manutenção da locação 
comercial, elencam que, na hipótese, cuidar-se-ia (a locação) de acessório 
ao negócio jurídico predominante que é a alteração da titularidade do 
objeto (azienda). destarte, em que pese nas relações jurídicas complexas 
as “cessões de posição contratual” dependerem de prévia anuência484 da 
contraparte, em benefício da manutenção e da preservação empresarial, 
adjudicar-se-ia o direito à locação em favor do terceiro485. noutros 
termos: predominar-se-ia a funcionalidade do objeto (azienda) e de 
seu objetivo (sequência da atividade econômica organizada) perante a 
personalidade e o interesse do locador, resultando em um patrimônio486 
(pós-moderno) com tratamento legislativo diferenciado. deste modo é 
equivocada a posição de alguns juristas que defendem que o patrimônio 
reuniria todas as relações jurídicas economicamente apreciáveis de uma 
pessoa487, visto que perante a azienda seu trespasse geraria a alteração do 

483  LACERDA, Maurício Andere von Bruck. O Contrato de Locação Comercial no âmbito da 
Transferência do Estabelecimento. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito 
Empresarial – Os novos Enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 
2013, p.245. No sentido de que a anuência do locador é imperativa vide TEPEDINO, 
Gustavo. & BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. & MORAES, Maria Celina Bodin de. 
Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. III, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011, p. 373.

484  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 
p.186. No mesmo sentido vide: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil. 
Obrigações. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 447.

485  Em sentido contrário de tal modo a prestigiar os credores vide NERY JUNIOR, Nelson 
& NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery. Código Civil Comentado. 11ª 
Edição, São Paulo: RT, 2014, p. 1395.

486  Acerca da unificação patrimonial no tempo contemporâneo que prescinde de per-
sonalidade jurídica, vide OLIVA, Milena Donato. Patrimônio Separado. Rio de Janeiro: 
Ed. Renovar, 2009, p.58

487  TOMAZETTE, Marlon. O Estabelecimento Empresarial. Brasília: Revista do Programa 
de Mestrado em Direito do UNICEUB, v.2, n.1, jan-junho de 2005, disponível em 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Marlon_Tomazette.pdf, acessado em 
15.01.2015, às 11:33.
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polo de alguns dos nexos jurígenos (aqueles pertinentes ao funcionamento 
do estabelecimento), sem os exaurir.

ademais, a ausência de parcial ou completa reposição dos bens 
comercializados e que, portanto, saíram do perfil objetivo empresarial, 
inviabilizaria a continuidade da atividade mercantil; engendrando a 
substituição488 (por bens fungíveis idênticos ou análogos) ainda que esta 
não se confunda com a sub-rogação: tal é a natureza dinâmica489 do esta-
belecimento490. Como instrumento da empresa491, o estabelecimento não 
resta hermético, ensimesmado, ele enseja a rotatividade492 de bens e de 
relações; pois nas palavras da boa doutrina portuguesa, cuida-se de sistema 
aberto em constante intercâmbio493. Por sua vez, no tocante à afetação ser 
advinda das escolhas empresariais do titular, por óbvio que a eleição de 
um conjunto-organizativo atrai o risco de não ser acolhido pela clientela. 
assim, acaso persista a situação de rejeição do público-alvo, o mercado 
tratará de forçar o sujeito de direito de alterar a azienda a se adaptar aos 
padrões mercantis. neste quadrante, a autonomia do titular (em formar 
e combinar os elementos na formação da azienda) é meramente relativa 
ou temporal (que será de diminuta duração se o sujeito de direito tiver 
tendências à prodigalidade), além de apenas angariar tutela494 se estiver 
em conformidade com as finalidades específicas ao ambiente patrimonial 
funcionalizado pelas políticas públicas. nas hipóteses de macroempresas 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas de capital aberto, com 
as ações pulverizadas entre centenas de milhares de acionistas, a visão 

488  Sobre como a alteração de parte da res não modifica “o todo”, vide CANDIDO, Austréia 
Magalhães. Da Pessoa Jurídica no Direito Romano. São Paulo: Revista da Faculdade de 
Direito, USP. Vol. 105: São Paulo, 2010, p. 1023.

489  ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 263.

490  BARBOSA, Pedro Henrique Laranjeira. Sucessão Empresarial no Trespasse: A questão da 
Sucessão nas Dívidas do Alienante. In Org. KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito 
Empresarial. Os novos enunciados da Justiça Federal. São Paulo: Quartier Latin, 2013, 
p. 294.

491  FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2ª Edição. São Paulo: 
Editora dos Tribunais, 2010, p.23.

492  TOURINHO, José Basto. Fundo de Comércio. Rio de Janeiro: Pongetti, 1954, p. 12.

493  ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Curso de Direito Comercial. Vol. I. 8ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 233.

494  BETTI, Emilio. Teoria generale Del Negozio Giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche 
Italiane, 2002, p.323.
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dessa autonomia-controle do titular do estabelecimento é, novamente, bem 
distante da realidade495. nesta esteira, o princípio da preservação496 da 
atividade empresarial é outro obstáculo a uma visão voluntarista quanto 
à autonomia do titular. Como bem assevera a doutrina carioca497, o es-
tabelecimento depende de um fator ótimo e necessário de coesão, sem o 
qual é impossível fazê-lo funcionar e gerar lucros. Logo, a exclusividade 
da vontade de seu titular é mais afeita às mitologias contemporâneas do 
que a real critério de distinção da qualificação jurídica da azienda. 

neste mesmo sentido aponta a solução do ordenamento jurídico 
para quando estiver o estabelecimento gravado com o usufruto498. o 
usufrutuário terá delimitada autonomia em seu mister, devendo manter 
a azienda em funcionamento, circulando os bens e serviços prestados e, 
ao final, devolver ao nu-proprietário a essência unitária viva da azienda. 
Como o usufruto recai na organização conglobante dos bens destinados à 
finalidade mercantil, aplica-se o axioma do salva rerum substantia, sub
-rogando os bens alienados pela sua fungibilidade499.

Por derradeiro, como o standard legal do Código Civil500 é a vedação 
à concorrência para o alienante do estabelecimento comercial, de modo 
a prestigiar o adquirente e suas legítimas expectativas; denodam-se uma 
série de obrigações anexas de não fazer, particularmente atípicas à mera 
alteração de titularidade de bens. Em um interessante feito dirimido pela 
Corte estadual paulista501, se entendeu que o pólo ativo da alienação de 

495  MAGALHÃES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 68.

496  AULETTA, Giuseppe. & SALANITRO, Niccolò. Diritto Commerciale. 19ª Edição, Milão: 
Giuffrè Editore, 2012, p. 38.

497  MORAES FILHO, Evaristo de. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. Vol. 1, Rio 
de Janeiro: Forense, 1960, p. 409

498  Sobre usufruto (também chamado de quase usufruto) de estabelecimento mercantil 
vide BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
e Bastos, 1951,p. 346.

499  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962, p. 14.

500  Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não 
pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.

501  “O objeto de tal alienação, por sua vez, envolve uma universalidade de fato, concorren-
do, na sua composição, bens incorpóreos e corpóreos, dispostos, conforme a vontade 
do empresário, com objetivo primeiro de angariar clientela e obtenção consequente 
de lucro. (...) Embora as linhas telefônicas estivessem em nome de Germano (fls. 31/41), 
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uma azienda violou a regra anticompetitiva do Código Civil, ao perma-
necer com as linhas telefônicas preteritamente utilizadas, ao persistir com 
a atividade de delivery gastronômico no outro estabelecimento. Mesmo 
que a propriedade de tais linhas telefônicas fossem do sócio, e não da 
pessoa jurídica que realizou o trespasse, ao apurar as obrigações anexas 
implícitas derivadas de tal negócio jurídico sui generis, apurou-se que 
tal dever era decorrente da alteração do complexo de relações jurídicas. 
ainda que o magistrado tenha qualificado a azienda como universitas 
facti, por óbvio que realizou hermenêutica complexiva a imputar uma 
série de deveres e direitos que ultrapassam a mera transposição de bens 
unitariamente destinados.

Em que pese o desenvolvimento de critérios de discernimento 
entre uma espécie ou outra, boa doutrina502 suscita que os indícios 
classificatórios costumam ser vulneráveis, e atribuem como exemplo 
o caso de o dote ser uma universitas juris, em que pese formado pela 
exclusiva legítima vontade emanada do dotador. tal hipótese demonstra 
a artificialidade classificatória, em geral tendente à subsunção de textos 
legais. o apreço desproporcional de relevante parcela doutrinária pela 
exegese legal na formação e delimitação das qualificações jurídicas, levou 
um dos maiores autores italianos503 a questionar: “se as leis bastassem, 
não precisaríamos dos juristas, não é?”. nesta senda, dependendo do 
critério jurídico a ser utilizado, poder-se-ia atribuir ao estabelecimento 
uma rubrica de universitas facti ou universitas juris504; razão pela qual 
sua imprecisão classificatória é latente505. não obstante, uma percuciente 

é certo que serviam para identificar o serviço de delivery de pizzas da alienada Ki-La-
demarkes (fls. 30). Os interessados em tal serviço, aos discar os conhecidos números, 
seriam direcionados para a nova sociedade. E, sendo o mesmo ramo de atividade, 
poderiam optar pela aquisição neste estabelecimento e não naquele. Não haveria 
qualquer problema na escolha, não fosse ela dirigida artificialmente e por conta de 
meio de comunicação que, durante anos, era o conhecido dos que ali se serviam 
do delivery de pizzas” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Des. Araldo Telles, AC 0021095882011260006, J. 
08.10.2014.

502  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 101.

503  Tradução livre de CARNELUTTI, Francesco. Come Nasce Il Diritto. Milão: Rai, 1954, p. 6.

504  CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito Comercial. 12ª Edição, Lisboa: EDIFORUM, 2011, 
p. 60, defende a natureza de universitas juris do Estabelecimento em Portugal.

505  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
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conclusão doutrinária peninsular506 bem resume que o estabelecimento é 
uma realidade jurídico-econômica de múltiplos aspectos, “elástico em 
sua substancia, poliédrico em suas manifestações, fenômeno que oscila 
entre o campo do objeto e do sujeito de direito, e, por último, entre coisa 
e entidade patrimonial”.

Há, nesta esteira, juristas que defendem que o contexto do esta-
belecimento comercial poderá influir na sua classificação, tendo como 
paradigma uma universitas facti, mas, excepcionalmente catalogado 
como universalidade jurídica se estiver sujeito ao usufruto507, arresto, 
for objeto do patrimônio falimentar508, penhor, apreensão ou quando 
estiver sujeito ao processo hereditário509. o que não é possível endossar 
é o entendimento510 de que o estabelecimento cuidaria de bem imaterial 
no sentido de englobar o aviamento, além dos demais bens físicos ou 
incorpóreos; visto que tal corrente confunde as qualidades da azienda 
com seus elementos. outros autores511 entendem que pela modificação 
paradigmática havida com o Código Civil de 2002 (em especial pelo 
art. 1.146), para o estabelecimento seria uma universalidade de direito. 
Posicionamento interessante da professora de direito da PuC-sP512, 
consigna que a azienda (no contexto pós-2002) seria uma universalidade 
de direito sui generis, visto que desfalcada de capacidade processual, não 
cuida de sujeito de direito, mas contempla relações jurídicas. sem em-

de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 103.

506  MARTINI, Angelo de. L’Usufrutto D’Azienda. Milão: Editore Dottore A. Giuffrè, 1950, 
p. 34,

507  Sobre o usufruto dos estabelecimentos no direito português vide: CORDEIRO, António 
Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 2012, p. 338.

508  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p.51.

509  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 120 e 178.

510  GHIRON, Mario. L’Imprenditore, L’Impresa e L’Azienda. Torino: Editrice Torinense, 1950, 
p. 262 – 263.

511  TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, p. 
28; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. 4ª edição, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 624. Em França há doutrina desde a década de 30 que 
defende a qualificação do fundo de comércio como universalidade jurídica: MARTIN, 
Robert. & MAUS, René. Traité Théorique et Pratique des Baux Comerciaux. 12ª Edição, 
Paris: Librairie Dalloz, 1934, p. 160.

512  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 8. Direito de Empresa. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.679.
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bargo, no estágio contemporâneo das relações econômicas e jurídicas, a 
abertura de um modelo plúrimo, desde que as prescrições legais mínimas 
sejam contempladas, é mais saudável e compatível do que se escudar em 
um regime rígido e unívoco.

não se pode recusar a sedução do enveredamento unitário ou 
estanque de rubricas classificatórias, particularmente para a cristaliza-
ção da natureza jurídica de determinados institutos. Porém, precisões 
metodológicas são igualmente importantes às razões que levam a dou-
trina a elencar o estabelecimento comercial como um ou outro tipo de 
universalidade. ante o exposto, averba-se que no perfil estático, rectius 
em seu standard, o direito brasileiro atual consagra o estabelecimento 
comercial como universalidade de fato, visto que (i) todo o patrimônio 
do titular do estabelecimento (empresário, EirELi, ou sociedade 
empresária) responderá pelas obrigações realizadas; (ii) a priori não há 
uma afetação patrimonial dotada de autonomia jurígena; e (iii) o código 
civil prescreveu tratar-se de um complexo de bens. Entretanto, em seu 
perfil dinâmico, quando houver a circulação do estabelecimento, ou uma 
situação excepcional (usufruto, incidência da recuperação ou falência, 
sucessão causa mortis do titular d’azienda), é nítida a opção do Código 
Civil pela qualificação como universalidade de direito, tendo em vista que: 
(i) reconhece-se como unidade jurídica e econômica; (ii) o adquirente, 
arrendante, usufrutuário, ou sucessor se torna (cor)responsável pelos dé-
bitos, e diversas obrigações; e (iii) permite-se a sub-rogação das relações 
jurídicas havidas com o titular pretérito. 

ademais, o sistema jurídico nacional não desconhece a hipótese de 
universalidades de direito intrínseca a outra universitas juris, como o caso 
do patrimônio de afetação de titularidade de uma sociedade empresária. 
Portanto, não se cuidaria de nenhum “ornitorrinco jurídico”.

nesta lente, há de se elogiar a perspectiva analítica maleável que per-
mite a atribuição jurígena correta para cada contexto mercantil, sem que 
com isso se habilite o abuso das permissões legais para realizar qualquer 
tipo de fraude. nesta senda, defender-se-á a possibilidade de segregação 
patrimonial unitária para cada estabelecimento comercial – seja ele nos 
moldes físicos tradicionais, ou no ambiente da internet – desde que se faça 
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uso do princípio da publicidade, tal como a publicização contábil cuida de 
fator habilitante à transposição obrigacional na alteração da titularidade.

4.4 o estabelecimento comercial como personalidade Jurídica

além da prescrição legal específica que cria as universitas juris, a 
personalidade é uma técnica jurígena havida para a segregação de patri-
mônios, para a contenção de riscos e responsabilidade, incidente, inclusive, 
para aqueles que não titularizam capacidade para agir513. segundo boa 
doutrina, a personalidade jurídica seria conceituada como uma “entidade 
de pessoas, individual ou coletiva, ou de bens destinados a finalidades especí-
ficas, reconhecida pelo ordenamento como sujeito de direito e deveres”514. Para 
outros autores515, a personalidade jurídica só incidiria para os indivíduos 
humanos e para as pessoas ditas coletivas (seja de substrato pessoal ou 
patrimonial). segundo Waldemar ferreira516, a pessoa jurídica (pertinente 
à sociedade) advém de uma contribuição patrimonial por parte de seus 
organizadores, que transferem tal conteúdo econômico para que inte-
gre patrimônio destacado, sendo o último o fundamento e justificação 
da personalização. ademais, a atribuição da personalidade advém das 
prescrições ex lege, algumas delas exsurgindo de maneira automática 
(como o nascimento), e outras tantas sujeitas à autonomia dos titulares 
que perfaçam as exigências do direito positivo517 (como a criação de 
uma fundação, as associações, sociedades, partidos políticos etc). deste 
modo criam-se sujeitos518 de direitos (como as pessoas jurídicas) que 
não são precisamente pessoas, ainda que ganhem tal nomen juris519 por 

513  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 115.

514  AZEVEDO, Alvaro Villaça. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 75.

515  PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª Edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005, p. 198.

516  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 5.

517  FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Danos Morais e a Pessoa Jurídica. São Paulo: Editora 
Método, 2008, p.107.

518  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 107.

519  BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Um Ensaio Sobre a Natureza Jurídica do Nome de Em-
presa. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, número 128, janeiro/fevereiro de 2014, p. 8.
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eleição política-legislativa520. note-se que não se quer endossar a teoria 
da ficção que delimita o sujeito de direito à pessoa humana, mas, tão 
somente, averbar que apenas o ser humano é pessoa521, e que o ordena-
mento congloba diversos outros sujeitos de direito para lhes capacitar e 
lhes obrigar, muitas vezes usando da técnica da personalização522 (ou seja, 
o tratamento por analogia, mutatis mutandi). destaque-se que há uma 
histórica resistência à atribuição de personalidade jurídica (ou algum grau 
da mesma) a entes que não estejam taxativamente consagrados em Lei523.

ressalve-se que a superposição entre os conceitos de pessoa humana, 
personalidade e sujeito de direito, não é ontologicamente estabelecida, 
mesmo porque (ao analisar-se a história das sociedades) no direito 
romano, havia três requisitos para que o ser humano recebesse personalida-
de, quais sejam: a liberdade, a cidadania, e a família524. Logo, os escravos525, 
os forasteiros, ou aqueles que estivessem sobre o jugo do poder parental, 

520  RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Max Limonad, 2º Volume, 
1952, p. 236.

521  Ressalvando-se a tenebrosa escolha política-econômica histórica, de exclusão de 
certos seres humanos à categoria de pessoas, como foi o caso da escravidão. “Pessoa, 
obviamente, significa o indivíduo físico, a chamada pessoa física ou natural. Como, 
porém, não apenas o homem, mas também as sociedade, as associações, uma empresa 
mercantil, o próprio Estado são também portadores de direitos e deveres, a doutrina 
estende o conceito de pessoa a esses entes, falando então também em pessoa jurídica 
ou moral” FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 6ª Edição, São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 126. Em sentido contrário ao texto, defendendo que pessoa é 
todo aquele que dispões de personalidade jurídica, vide AMARAL, Francisco. Direito 
Civil – Introdução. 7ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 252.

522  Boa parte da doutrina associa o conceito de personalidade com o de sujeito de 
direito, v.g.: “Pessoa Jurídica. Sendo o ser humano eminentemente social, para que 
possa atingir seus fins e objetivos une-se a outros homens formando agrupamentos. 
Ante a necessidade de personalizar tais grupos, para que participem da vida jurídica 
com, certa individualidade e em nome próprio, a norma de direito lhes confere per-
sonalidade e capacidades jurídicas, tornando-os sujeitos de direitos e obrigações”. 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 13ª Edição, São 
Paulo: Editora Saraíva, 2001, p. 509.9.

523  SALOMÃO FILHO, Calixto. A Fattispecie Empresário no Novo Código Civil. In Org. 
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. & TÔRRES, Heleno Taveira. & CARBONE, Paolo. 
Princípios do Novo Código Civil Brasileiro e Outros Temas. Homenagem a Tullio Ascarelli. 
2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 125

524  CHAMOUN, Ebert. Instituições de Direito Romano. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1977, p.48.

525  Tal não significa dizer que não eram sujeitos de Direito, apesar de não serem considera-
dos pessoas: vide CANDIDO, Austréia Magalhães. Da Pessoa Jurídica no Direito Romano. 
São Paulo: Revista da Faculdade de Direito, USP. Vol. 105: São Paulo, 2010, p.1013.
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não dispunham de autonomia jurígena; bem como poderia ocorrer de um 
pai de família perder a liberdade, incidir em capitis deminutio, e ter com 
restringida sua capacidade para contrair direitos e obrigações.

a prática do direito Comercial corriqueiramente lida com entes 
despersonalizados como as sociedades de fato526, que são um centro de 
interesses objeto de incidência jurídica, e que pode ser sujeita a ações 
judiciais. Portanto, cuida-se de uma hipótese de um sujeito de direito 
não personificado, o que revela a relação de gênero e espécie entre a 
primeira categoria e as pessoas jurídicas. ademais, há inclusive um pa-
radoxo na situação de uma sociedade de fato – antes do registro público 
pertinente – ser despersonalizada, mas já ter seus valores (tratados pelo 
direito positivo como análogos aos) da personalidade protegidos, no 
tocante ao nome de empresa527.

diante da dificuldade dos juristas explanarem os chamados direitos 
sem sujeitos528, prolifera-se a técnica de personalização dos entes (sem 
que, como isso, se efetive o amparo da ordem jurídica529), ao invés de 
limitar a personalidade apenas aos seres humanos530, e ampliar a tutela, 
com isonomia material, aos centros de interesse dignos de tutela. nesse 
sentido, já na década de 1950, a melhor doutrina paulista531 consignava a 

526  MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 29ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2005, p. 218

527  Nesse sentido: LEONARDOS, Gabriel Francisco. A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, 
Ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil – Regime Jurídico e Novos Desenvolvi-
mentos na Jurisprudência. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econô-
mico e Financeiro, número 95, Ano XXIII, julho-setembro de 1994, p. 28. Observe-se, 
contudo, que tal perspectiva se baseia no art. 8 da Convenção União de Paris, cuja 
hermenêutica sistemática não vem sendo aplicada pelos Tribunais Nacionais (no 
tocante à tutela sem o registro), a exemplo do julgado BRASIL, Superior Tribunal de 
Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1184867/SC, DJ 06.06.2014.

528  “Podem certos direitos, durante algum tempo, não ter titular, ou porque por êle 
esperam ou porque perderam o que anteriormente possuíam” RÁO, Vicente. O 
Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Max Limonad, 2º Volume, 1952, p. 142. Na 
visão da doutrina lusitana seria a hipótese de uma relação jurídica imperfeita, ou da 
obnubilação do sujeito PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 
4ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 198.

529  FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2003, p. 35.

530  Em defesa do uso técnico da expressão pessoa às sociedades, vide ALVES, Alexandre 
Ferreira de Assumpção. A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, 1998, p.126.

531  RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Max Limonad, 2º Volume, 
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tendência da expansão da incidência da personalidade jurídica de modo 
a contemplar realidades como o patrimônio separado ou outras unidades 
de afetação, “tecnicizando” a subjetividade jurígena. aliás, não é possível 
endossar o entendimento da ótica532 de estudioso que defende que apenas 
os entes personalizados teriam uma autorização genérica da prática de 
atos, enquanto aqueles sem personalidade jurídica só teriam habilitação 
à prática dos atos acordes às suas funções. tal viés acaba por ratificar a 
decadente teoria da legalidade estrita533 (para a ordem privada tudo seria 
permitido a não ser que expressamente vedado), jungida com uma segre-
gação ultrapassada do chamado direito Público e do direito Privado534, 
combinada com um apreço positivista anacrônico. Por sinal, seja o ente 
personalizado ou um centro de interesses não previsto na taxonomia 
típica legal, o atuar conforme a função será sempre a regra, havendo para 
as hipóteses de extravasamento funcional inclusive a chamada teoria do 
ultra vires535 e a disregard doctrine536.

não obstante, não se ignora que doutrina de escol537 averba a coinci-
dência entre o conceito de sujeito de direito com pessoas (físicas ou jurídi-
cas), mas mesmo o entendimento clássico538 ressalva a incidência de uma 

1952, p. 250

532  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 10.

533  Que será objeto de crítica no 5º capítulo, da 2ª parte da presente tese, cotejando-se 
com o atual paradigma da ampla juridicidade pelos princípios e valores.

534  “Diz-se muitas vezes: – o espírito que deve presidir ao estudo do direito público não é o 
mesmo que deve inspirar o estudo do direito privado. Na verdade, não compreendemos 
o que isso quer dizer. Sempre julgamos que o espírito que se deve aplicar no estudo do 
direito é o espírito de justiça. É seguramente com esse espírito que se deve estudar o 
direito privado. Pretenderá alguém que se deva estudar o direito público com espírito 
diferente? Não podemos acreditá-lo” DUGUIT, Léon. Fundamentos do Direito. São Paulo: 
Ed. Servanda, 2008, p.75. Como a presente obra segue a ideologia da eficácia irradiante 
dos preceitos fundamentais nas relações interprivadas, a antiga separação estanque do 
público e do privado colide diretamente com a perspectiva endossada.

535  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31ª, Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 
2012, p.541.

536  SERICK, Rolf. & DIEZ, Antonio Polo. Apariencia Y Realidade em Las Sociedades Mercan-
tiles. Traduzido por Jose Puig Brutau. Barcelona: Ediciones Ariel, 1958.

537  BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, p.58. 
E completa: “O sujeito de direito é a pessoa em posição ativa (...) por isto mesmo, as 
coisas inanimadas e os animais não podem ser sujeitos de direito”.

538  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 170.
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espécie de proteção jurídica que resguarda entes despersonalizados (como 
o nascituro, os animais, os moem umentos e até as coisas inanimadas).

Entre aqueles que defendem a existência de uma individualidade 
própria da azienda encontra-se Endemann, para quem a clientela e ter-
ceiros firmariam uma relação fiduciária com o estabelecimento539. ou 
seja, independentemente do titular da azienda, os consumidores trava-
riam as relações econômicas com o ente estabelecimento, que adquirira 
autonomia. noutras palavras, o autor germânico envereda um perfil 
institucional-objetivo da azienda, sendo que o seu titular não seria mais 
do que o primeiro laborador desta, além do trespasse não significar mais 
do que uma modificação de gerente540. aliás, se um titular da atividade 
empresarial dispusesse de inúmeros estabelecimentos distintos, cada 
qual teria seu patrimônio e sua personalidade. Logo, tal teoria parte da 
premissa de que o estabelecimento não seria uma mera reunião de bens 
inanimados, mas que de sua sinergia geraria o surgimento de um novo 
sujeito com carácteres próprios541. no mesmo sentido, não haveria uma 
sucessão de débitos ou créditos na hipótese de trespasse, visto que o titular 
deste acervo patrimonial seria o estabelecimento em si. Em suma, mutatis 
mutandi, é como se houvesse a alteração do controle de uma sociedade, 
sem que esta mesmo tivesse sofrido uma modificação institucional (aos 
moldes de uma cisão, incorporação, fusão).

no tocante ao direito italiano, boa doutrina542 rechaça o entendi-
mento do jurista tedesco, averbando que não haveria uma delimitação 
patrimonial à azienda, distinta daquela de seu titular; bem como o es-
tabelecimento e demais elementos integrantes do patrimônio do titular 
responderiam pelas dívidas de qualquer natureza que lhe fossem imputa-
das. aliás, para tal corrente de estudiosos, os vínculos fiduciários seriam 
estabelecidos com o sujeito de direito empresa/empresário, e não com 

539  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 78.

540  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 47.

541  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 80. 

542  ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 269. No sentido de que o estabelecimento é ob-
jeto e não sujeito de direitos, vide MARTINI, Angelo de. L’Usufrutto D’Azienda. Milão: 
Editore Dottore A. Giuffrè, 1950, p. 21 e 22.
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sua unidade econômico-objetiva543. não obstante, ainda que à azienda 
fosse destinada regra especial quanto à delimitação de responsabilidade, 
sem a autonomia patrimonial completa ou afetação especial de teores, 
seria inconsistente defender a personalidade jurídica ou, até mesmo, a 
classificação como universalidade jurídica544.

ressalve-se, contudo, que a realidade545 do direito peninsular que 
contextualizou os argumentos de rocco e Vivante, é bastante distinta 
dos meandros regulatórios nacionais. Conforme aventado no subcapítulo 
supra, o ordenamento jurídico pátrio elegeu um caminho híbrido ao não 
firmar o estabelecimento como sujeito de direito546, mas, simultaneamente 
agregar as obrigações contabilizadas ao ônus do novo titular. segundo 
a doutrina patrícia547, acaso se reconhecesse a azienda como sujeito de 
direito, ter-se-ia uma situação paradoxal em que o estabelecimento 
seria titular de si mesmo548. Para outros autores549, Endemann pecaria 
ao confundir os conceitos de sujeito para com objeto de direito, equívoco 
comum entre aqueles que tomam estabelecimento por empresa. no viés 
crítico do autor alemão, a doutrina portuguesa550 elenca que o titular do 
estabelecimento pode, inclusive, se desfazer deste (liquidá-lo, destruí-lo, 

543  VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 3. Traduzido por Miguel Cabeza 
Y Anido. Madrid: Ediorial Reus, 1936, p. 7

544  ROCCO, Alfredo. Princípios de Direito Comercial. Traduzido por Cabral de Moncada. 
São Paulo: Editora Saraiva, 1934, p. 271.

545  “Mas a realidade – aquilo o que somos, o que nos circunda, nos sustenta, mas que 
também nos domina e alimenta – é mais rica, mutável, mais viva do que os sistemas 
e teorias que pretendem retê-la. Não é a realidade o que conhecemos, mas somen-
te uma parte dela” ARAUJO, Clarice von Oertzen de. Incidência Jurídica. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 15.

546  BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 104; RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 2ª Edição, 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p.1041.

547  BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 117.

548  Contudo, mister ressalvar que a incidência entre sujeito e objeto de direito não é 
desconhecida, sendo a hipótese dos valores da personalidade para com as pessoas 
das quais eles emanam. Nesta mesma linha crítica da impossibilidade da concomi-
tância entre sujeito e objeto de direito nas aziendas vide REYGROBELLET, Arnaud & 
DENIZOT, Christophe. Fonds de Commerce. 2ª Edição, Paris: Dalloz, 2011, p. 41. 

549  TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, 
p.20.

550  CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito Comercial. 12ª Edição, Lisboa: EDIFORUM, 2011, 
p. 57.
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etc), de modo que a perspectiva de que o empresário seria o “primeiro 
empregado” não teria cabimento. noutros termos, o direito positivo 
reconhece que a azienda conglomera características de uma unidade 
própria, que será titularizada de acordo com uma relativa autonomia do 
titular e de eventual adquirente, mas não a elenca como pessoa jurídica.

Em termos de direito positivo no exterior, o decreto lusitano 
248, de 30 de julho de 1986, trouxe o instituto do estabelecimento 
individual de responsabilidade limitada551, figura intermediária entre 
a personalidade jurídica e a segregação patrimonial objetiva552. Em tal 
fonte positiva de direito é clara a influência de delimitação às sepa-
rações patrimoniais, visto que cada pessoa física só pode titularizar 
um EIRL, ao qual certa parcela de seu ativo será destinado. de outra 
monta, se se tratasse de mero patrimônio especial, não haveria qualquer 
limitação para a pertinência subjetiva, podendo o centro de interesse 
dispor de um sem número de patrimônios, destacados uns dos outros, 
desde que observadas às prescrições legais e as funções sociais de cada 
titularidade. segundo parcela da doutrina portuguesa553, o EirL seria 
uma espécie de estabelecimento empresarial distinto do tradicional, 
visto ser patrimônio autônomo com intensa força e não se comunicar 
com o restante patrimonial de seu titular554.

interessante destacar, aliás, que segundo o texto-normativo portu-
guês o titular não pode desafetar parcela patrimonial da EirL (art. 14), a 
não ser que advinda de lucros que esta produza, o que, revela, novamente, 
seu caráter de afetação econômica de bens. tal situação jurídica solidifica a 
autonomia patrimonial do ente, minorando o poder jurídico do titular no 
manejo de suas relações e bens economicamente apreciáveis. 

551  Art. 1º: 1 – Qualquer pessoa singular que exerça ou pretenda exercer uma actividade 
comercial pode constituir para o efeito um estabelecimento individual de respon-
sabilidade limitada. 2 – O interessado afectará ao estabelecimento individual de 
responsabilidade limitada uma parte do seu património, cujo valor representará o 
capital inicial do estabelecimento. 3 – Uma pessoa só pode ser titular de um único 
estabelecimento individual de responsabilidade limitada.

552  Que será objeto de análise própria no capítulo cinco, da segunda parte da presente tese.

553  CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito Comercial. 12ª Edição, Lisboa: EDIFORUM, 2011, 
p. 63.

554  ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Curso de Direito Comercial. Vol. I. 8ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 254.
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de outro lado, pela leitura do édito legislativo lusitano, verifica-se 
que, em que pese o uso do termo estabelecimento, o que se cria, na prática, 
é a possibilidade de um fracionamento patrimonial, com todas as sole-
nidades envoltas no registro público, e com capital mínimo de cinco mil 
euros (art. 3º, ii). neste sentido, a doutrina555 não enxerga no instituto, 
propriamente, a criação de uma personificação do estabelecimento; mas 
se pode verificar o reconhecimento jurídico de um centro de interesses 
digno de tutela que recebe o status de sujeito de direito.

Como não se desconhece, no que é tocante ao direito pátrio, o 
Código Civil de 2002, trouxe um rol taxativo de atribuição da persona-
lidade jurídica, seja no âmbito do direito público interno556, do direito 
público externo557, e, no que é peculiar ao presente trabalho, regulou os 
tipos de personalidade regentes ao direito Privado558.

Em sentido próximo ao direito Português, a Lei 12.441/2011, 
introduziu a figura da Empresa individual de responsabilidade 
Limitada (EirELi), com a inclusão do inciso V, ao art. 44 do Código 
Civil. Cuida-se de um “ornitorrinco” nacional, visto que: (a) o instituto 
combina características de sociedades (como capital social mínimo, 
e regime jurídico subsidiário as sociedade limitadas), (b) foi lhe atri-
buída personalidade jurídica distinta das sociedades, (c) titulariza nome 
de empresa, e (d) além de ser limitado a uma única constituição por 
pessoa, nos mesmos moldes restritivos da usucapião especial urbana559. 
note-se, entretanto, que a personalidade jurídica é atribuída ao centro 
de interesses empresarial (unipessoal) e não ao feixe patrimonial afetado. 
repise-se que a ausência de personalidade jurídica autônoma para o 

555  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 19.

556  Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I – a União; II – os Estados, 
o Distrito Federal e os Territórios; III – os Municípios; IV – as autarquias, inclusive as 
associações públicas; V – as demais entidades de caráter público criadas por lei.

557  Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e 
todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público.

558  Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; 
III – as fundações. IV – as organizações religiosas; V – os partidos políticos. (Incluído 
pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003) VI – as empresas individuais de responsabilidade 
limitada.

559  Tal opção foi prescrita no regime constitucional do art. 183 e seu parágrafo Segundo, 
de modo a não banalizar o uso do instituto.
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patrimônio especial criado em nada atrapalha a circulação econômica 
dos bens e da atividade empresarial560. o enfoque legal era permitir 
o ingresso na formalidade de uma série de empresários individuais 
que restavam afastados dos regimes das sociedades; ou, o que é pior, 
formavam sociedades fictícias com a composição de outro ser, que 
titularizava, solenemente, algo em torno de 1% do capital, mas não 
laborava ou com nada contribuía. aliás, as outras duas preocupações 
legais eram a limitação dos riscos do titular mediante a constituição 
de um patrimônio de afetação distinto daquele patrimônio civil do 
titular561. originalmente, os projetos de lei tinham na EirELi uma 
sociedade unipessoal, e não um ente autônomo novo dotado de per-
sonalidade jurídica. Contudo, o que restou aprovado pelo Congresso 
foi a inclusão topográfica do instituto fora do capítulo das sociedades 
no Código Civil, e sua taxonomia no já mencionado art. 44562.

sem embargo, resta latente que não houve a atribuição de personali-
dade jurídica aos estabelecimentos comerciais (nem a autorização de que a 
azienda constitua uma EirELi563), no ordenamento jurídico brasileiro564 
(ou no português565); o que, per se, não significa uma automática exclusão 

560  NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. EIRELI – A tutela do Patrimônio de Afetação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 71 e 72.

561  NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. EIRELI – A tutela do Patrimônio de Afetação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 62 e 63.

562  NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. EIRELI – A tutela do Patrimônio de Afetação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014, p. 69. Vide, ainda, o Enunciado número 3 da I Jornada de Direito 
Comercial do CJF: “A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI não 
é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da 
sociedade empresária”.; bem como o Enunciado 469 da V Jornada de Direito Civil 
do CJF: “Arts. 44 e 980-A: A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) 
não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado”. 

563  Código Civil, Art. 980-A: “A empresa individual de responsabilidade limitada será 
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente 
integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente 
no País”. Logo, apenas entes personalizados podem titularizar uma EIRELI, o que exclui 
os estabelecimentos comerciais, ainda que sejam centros de interesse, em fazê-lo.

564  TOMAZETTE, Marlon. O Estabelecimento Empresarial. Brasília: Revista do Programa de 
Mestrado em Direito do UNICEUB, v.2, n.1, jan-junho de 2005, disponível em http://
www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Marlon_Tomazette.pdf, acessado em 15.01.2015, 
às 11:33. No mesmo sentido vide CAMPINHO, Sergio. O Direito de Empresa à Luz do 
Código Civil. 13ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 343.

565  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 350.
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dessa forma de universitas da categoria de sujeitos de direito ou, no mínimo, 
de relevantes centros de interesse. Certo é que pelo exercício tradicional 
da atividade empresarial, a responsabilidade do sujeito de direito não se 
limitará aos bens pertinentes à azienda, bem como não há a confusão 
entre a personalização e a ausência de responsabilidade integral566.

Por sinal, não é incomum ao sistema jurígeno o reconhecimento de 
direitos a entes que não sejam propriamente pessoas, mas que ainda assim 
recebem o resguardo jurídico; verbi gratia o nascituro, os feixes peculiares 
ao direito ambiental, os condomínios, bem como eventuais pólos ativos 
de situações jurídicas não identificadas, de direitos difusos. Para o direito 
Processual, verbi gratia, o supremo tribunal federal567 tem reconhecido 
a legitimidade do Conselho nacional de Justiça (órgão despersonalizado) 
na qualidade de parte formal, atribuindo-lhe o status de “personalidade 
judiciária” ou, rectius, centro de interesses sem personalidade jurídica que 
é um sujeito de direito. Logo, tem-se que a taxatividade da personalidade 
jurídica não exaure os sujeitos de direito, havendo largo reconhecimento da 
ordem jurídica a órgãos568, e outros centros de interesse que não receberam 
a incidência típica do direito positivo.

Por tais razões, somado ao fato de que afora quadros utópicos não 
existe real liame569 de fidúcia entre consumidores e azienda, ou com 
o titular do estabelecimento, mas mera confiança na efetividade do 

566  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 7.

567  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, Min. Celso de Mello, Rcl 13676 AgR/
MA, DJ 12.09.2014.

568  “CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. 
CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA 
A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. A corte 
pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, 
de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para 
ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo)” 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, REx 595176 AgR/
DF, DJ 06.12.2010. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça aprovou o verbete de 
súmula 525 com o seguinte teor: “A Câmara de vereadores não possui personalidade 
jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para 
defender os seus direitos institucionais”.

569  “Já não se pode confiar em ninguém se o poder é organizado como uma máquina 
funcionando de acordo com engrenagens complexas, em que é o lugar de cada um 
que é determinante, não sua natureza” FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 25ª 
Edição, São Paulo: Ed. Graal, 2012, p. 334.
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direito objetivo de coibir os abusos e ilegalidade no mercado de con-
sumo; não há como se endossar a posição jurídica de Endemann. se se 
cogitar as relações jurídicas travadas envolvendo aziendas online, pelas 
características da impessoalidade, da padronização, e de mercadorização 
apontadas no capítulo anterior, a essência da confiança é ainda mais ir-
real. factualmente, como a noção de sujeito jurídico é mais ampla do que 
pessoa ou pessoa jurídica, nada veda570, aprioristicamente, tal incidência 
jurídica para um patrimônio ou um conjunto determinado de bens. Logo, 
independentemente da ausência de personalidade aos estabelecimentos 
comerciais (tradicionais ou cibernéticos), tem-se que a relação jurídica 
é estabelecida entre situações jurídicas, entre centros de interesse571, e não 
apenas entre pessoas572.

uma vez sublinhada a natureza de coisa composta, de universalidade 
fática ou jurídica a depender do contexto; narrada a alteração paradigmá-
tica da qualificação do estabelecimento pela opção feita no Código Civil 
de 2002, ao integrar direitos e deveres aos participantes do trespasse, em 
verdadeira integração de relações jurídicas ao perfil objetivo da empresa; e 
tendo sido discorrido acerca do descabimento da teoria da personalidade 
jurídica ao objeto de direito; o próximo capítulo versará sobre os liames 
econômicos, fiduciários e jurídicos que jungem o público-alvo dos sujeitos 
de direito titulares dos signos distintivos online.

570  FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 6ª Edição, São Paulo: Atlas, 
2012, p. 127.

571  BENNACHIO, Marcelo. Direito Subjetivo – Situação Jurídica – Relação Jurídica. In Org. 
LOTUFO, Renan. & NANNI, Giovanni Ettore. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 214.

572  Em sentido contrário, estabelecendo os cinco elementos da relação jurídica como i) 
sujeito ativo (sempre pessoa); ii) sujeito passivo; iii) um objeto; iv) direito subjetivo 
e v) dever jurídico, vide CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do 
Direito. 3ª Edição, São Paulo: Noeses, 2013, p. 607 e subsequentes.
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5. Quarto capítulo: propriedades na constituição e 
suas diferentes funções

Capítulo Quarto – Propriedades na Constituição e suas diferen-
tes funções – 5.1 sistema Constitucional e as Propriedades; 5.2 
Propriedades Comerciais; 5.3 o Estabelecimento Comercial 
na internet como objeto Proprietário.

o presente capítulo serve à classificação jurídica patrimonial do 
estabelecimento comercial, partindo de um enfoque constitucional, per-
passando pelas categorias do direito Empresarial, e, ao fim, analisando 
tal ótica sob o fito cibernético. apurou-se a gama de função social e as 
peculiaridades sistemáticas das titularidades incidentes sobre os bens de 
produção. Por fim, contemplou-se a universitas virtual como um tipo de 
propriedade especial, dinâmica, concorrencial, incidente sobre o conjunto, 
e não sobre todos os elementos a ela pertinentes.

5.1 sistema constitucional e as propriedades

a expressão propriedade é citada vinte e sete vezes na Constituição 
federal formal vigente. se for somada ao significante domínio573, utili-
zado na positivação da lex mater como termo sinônimo à propriedade, 
o interesse juridicamente protegido como direito real máximo recebe 
o total de trinta e oito menções574. Vale anotar que a utilização maleá-
vel entre tais expressões propriedade/domínio é objeto de pertinente 
discussão doutrinária, havendo quem, entre os estudiosos575, elenque o 
termo domínio para a faceta interna das faculdades havidas pelo titular; 
e, de outra monta, identifique na cognominação propriedade as relações 
jurídicas complexas havidas no polo externo, para com terceiros. de outro 
lado, muitos autores clássicos designam o termo domínio, apenas, para o 

573  Não sendo computada a expressão “domínio econômico” visto tratar de fenômeno 
distante do conceito de direito real que o texto visa abordar.

574  No tocante à expressão domínio: CRFB: arts. 20, III; 26, II, por duas vezes; 48, V; 
183, e seu §1º; 189, e seu § único; 231, §6º; nos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias, art. 49, §4º; e no tocante à expressão propriedade: Art. 5º, caput, XXII, 
XXIII, XXV, XXVI, XXIX, VI; 153, VI, e §4º, I; 155, III; 156, I; 158, II e III; 170, II e III; 176 
por duas vezes; 182, §2º, §4º, II; 185, I, II, e § único; 186; 190; 191; 222; 243; e Art. 68 
da ADCT. 

575  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria da Autonomia. Titularidades e 
Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2014.
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poder havido sobre os bens físicos, sendo a propriedade um termo mais 
compreensivo a englobar, inclusive, os bens imateriais576. Em ambas 
as vertentes há uma pitada de arbitrariedade na designação conceitual, 
mas tal como defendido quanto à separação dos termos empresa (para a 
atividade) e estabelecimento (para o perfil objetivo), se vê como saudável a 
disparidade técnica nominativa para os perfis interno e externo (respec-
tivamente, domínio e propriedade). ressalve-se, entretanto, que apenas 
no trato exógeno do direito das propriedades é possível falar em relação, 
sendo o liame do titular para com o bem mera situação jurídica subjetiva 
patrimonial, ou, ainda, vínculo que habilita faculdades jurídicas.

ressalve-se, todavia, que apesar do expressivo número de preceitos 
pertinentes (quase quatro dezenas), nem toda prescrição constitucional-
textual é dirigida à preservação dos direitos e interesses do titular, visto 
também designarem ônus577, axiomas, conceber o acesso via usucapião, 
prescreverem tratamentos diferenciados em virtude da arché igualda-
de, instituírem funções, tributos, e outros princípios da posição jurídica. 
numericamente, o instituto é exegeticamente mais citado do que o direito 
à liberdade578 (que recebe dezessete menções579), do que à igualdade (que 
recebe doze prescrições580), além de ser mais tipificado do que o conceito 
de fraternidade (uma vez apenas581), solidariedade (dois preceitos582), e 
do que o valor da dignidade (em sete oportunidades583). se for realizada 
comparação com outro instituto patrimonial tão ou mais relevante, o 

576  Entre eles vide FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Esta-
belecimento e a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 164.

577  Sobre a limitação e delimitação da autonomia nas posições jurídicas patrimoniais 
por interesses transindividuais vide SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. A Obrigação 
como processo. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2006, p. 26.

578  De outra monta, sobre a ideologia dos direitos subjetivos proprietários como pró-
ximos à ideia de liberdade enquanto autonomia privada vide KELSEN Hans. Teoria 
Pura Do Direto. Introdução à Problemática Científica do Direito. Tradução de J. Cretella 
Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 105.

579  Na CRFB: Preâmbulo; art. 5º caput, VI, XII, XLI, XLVI, alínea “a”, LIV, LXVI, LXVIII, LXXI; 
139, III e IV; 142, §3º, VII; 206, II; 220, §1º; 227 e seu §3º, V. 

580  Na CRFB: Preâmbulo; arts. 3º, III; 4º, V; 5º caput, XXXIV, XXI ; 43 e §2º, I; 165, §7º; 
170, VII; 206, I; e 227, §3º, IV.

581  Na CRFB: Preâmbulo.

582  Na CRFB: arts. 3º, I; 40; não se computou a expressão solidariedade para amparar a 
multiplicidade de coobrigados em uma mesma relação.

583  Na CRFB: art. 1º, III, 170; 226, §7º; 227; 230; Arts. 60; 79 do ADCT.
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contrato (mencionado por vinte vezes584), as propriedades recebem cerca 
do dobro de menções. Por certo que a constituição formal não exaure toda 
a tessitura dos comandos, visto que a constituição material é dotada de 
princípios585, postulados, valores e regras586 que podem não estar solene-
mente transcritas na Carta Magna, mas que dela são partícipes. Em um 
sistema pós-positivista o texto-normativo (mera premissa) não encerra 
a incidência da “norma” que é sempre produto587, o resultado da herme-
nêutica588. tal como em uma receita de bolo, o texto editado pelo Poder 
Legislativo nada mais é do que um dos ingredientes (um excipiente) a ser 
contemplado quando da preparação da pedida gastronômica, cuida-se de 
um insumo relevante (condicionante) mas não derradeiro (determinante) da 
universalidade interpretativa.

Por sinal, ainda que direitos fundacionais (art. 1º, da CrfB) e 
fundamentais (alguns deles positivados no art. 5º) como a dignidade da 
pessoa humana, e a liberdade, sejam numericamente menos reiterados 
do que a titularidade dominial, outros tantos preceitos a elas guarne-
cem, tipificam, ou tutelam, mediante remédios como o habeas corpus, o 
acesso à propriedade, o resguardo do acesso à saúde etc. Certo é que as 
esferas mais delicadas que são regulamentadas pela ordem constitucio-
nal, e infra, se comunicam, e a compreensão pragmática de um direito 
fundamental se torna paradoxal sem que dele faça parte outros tantos 
interesses dignos de tutela. o sistema jurídico de qualquer Estado de 
direito opera com intensidade qualitativa diversa na implementação e 
na tutela dos direitos, bem como pode se afirmar que a reiteração do 

584  Na CRFB: art. 7º, XXIX; 37, §8º e seu inciso I; 39, §3º; 54, I, “a” (por duas vezes) e II 
“b”; 71, §1º, 109, III; 175, I; 199, §1º; 202, §2º; e na ADCT; 10, §3º; 45, §único; 47, §2º; 
49 e seu §2º; 85, II, “b”, III e §3º. 

585  Art. 5º, §2º, da CRFB:” § 2º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

586  Como exemplo traduz-se um tratado que verse sobre direitos humanos e tenha 
sido submetido ao procedimento descrito no art. 5º, §3º, da CRFB: “§ 3º Os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

587  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídi-
cos.14ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 33.

588  GRAU, Eros Roberto. Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional. Curitiba: Malheiros, 
2010, p. 13.
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tópico proprietário ilustra a quantidade de interesses divergentes havidos 
sobre o mesmo instituto. os sentidos e enfoques do constituinte (rectius, 
“one voice”, o produto final dos inúmeros debates, de distintos partidos, 
e influências de todo tipo de lobby589) não podiam resultar noutra coisa 
do que a contraposição positivada entre aqueles que já eram proprietários 
em 1988, aqueles tantos que desejavam sê-lo, e a política pública por 
detrás da função da titularidade. a Constituição federal, portanto, trata 
de responder à legítima crítica marxista590 segundo a qual os sistemas 
capitalistas tendem a circunscrever a figura do sujeito de direito com a de 
proprietário, restando aos demais o limbo social.

dessarte, na mesma proporção em que o instituto foi meticulo-
samente esmiuçado pelo texto constitucional, regularam-se os deveres 
jurídicos a ele atinentes, aproximando os conceitos de direito subjetivo 
com o de múnus público. ou seja, independentemente do regime (privado, 
público lato sensu, ou estatal) jurídico que informe o titular, haverá sempre 
uma gama social de responsabilidades em contrapartida à autonomia 
gozada pelo proprietário.

Entretanto, sob um início de análise puramente positivista, há uma 
enorme disparidade quantitativa entre as prescrições literais do instituto 
proprietário na “Carta da república”, perante as demais esferas e gamas 
de direito igualmente (ou mais) sensíveis da sociedade brasileira. ao lado 
de tantas prestações estatais determinantes, como os serviços públicos 
essenciais, a instituição da propriedade é um dos focos predominantes 
do discurso constitucional positivo, e, portanto, também, é vastamente 
enfatizado pela doutrina, legislação e jurisprudência. sem embargo, 
o significante propriedade ou domínio, recebe na polpa da constituição 
diversos significados que contemplam, mas não se limitam, a percep-
ção civilística da estrutura dominial, hoje arraigada ao art. 1.228591, do 
Código Civil de 2002. Certo é que a CrfB trata de um amplo592 gênero 

589  BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites 
e possibilidades da Constituição Brasileira. 9ª Edição, Editora Renovar; Rio de Janeiro, 
2009, 41.

590  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 15

591  “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

592  BARRETO FILHO, Oscar. O Fundo de Comércio nas Desapropriações. São Paulo: 
Saraiva, 1959, p.15.
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das titularidades, com tantas peculiaridades e idiossincrasias a depender 
de seu contexto, como são os casos da propriedade rural, quilombola, 
indígena, pública estatal, pública não estatal593, da privada, da urbana, da 
imaterial, da empresarial, da ambiental, das jazidas e lavras etc. sob um 
manto cuja identidade pode estar constrita à nomenclatura e ao dever 
jurídico de emprego concreto socialmente útil, não há fulcro de autono-
mia, característica, poder, pólo ativo individual ou coletivo594, estrutura, 
duração, e forma de aquisição que albergue similitudes efetivas entre 
cada uma das espécies dominiais. factualmente, a ordem constitucional 
cristalizada concebe a titularidade patrimonial (de incidência real) como 
um instrumento a serviço das políticas públicas, ainda que sob o alvedrio 
do liame jurígeno privado. noutros termos, a cautela constitucional não 
é tanto com quem exerce as propriedades595 (enfoque subjetivo), mas 
como o exercício é efetivamente feito (foco objetivo).

Como um exemplo da última assertiva, no que é pertinente ao di-
reito comercial (em seu perfil institucional), tome-se a redação do art. 7º, 
Xi, da CrfB596. ao prescrever importante direito fundamental-social, 
a redação mira na produção e no trato laboral da empresa, de modo que 
a titularidade não esteja separada das benesses sociais que devem ser 
repartidas (para além dos capitalistas, dos acionistas, da diretoria). ainda 
que o texto – em seu sufixo – mire em uma otimização da titularidade 
mediante a autogestão –, a causa primária do comando é com o norte da 
função social da atividade, e não com o subjetivismo da titularidade. 
ainda em tal esteira, o ordenamento jurídico brasileiro tutelará o “não 
proprietário” que empenhe função social sobre a titularidade, em des-

593  Como exemplo toma-se a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que 
no ano de 2014 foi qualificada como instituição comunitária pelo Ministério da Edu-
cação, comportando a natureza jurídica de instituição pública sem raízes originárias 
ao Estado.

594  ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, Propriedade, Compropriedade ou Condomínio, Direitos 
Autorais. Editora Bookseller, Campinas, 2002, p. 394.

595  Nota-se na melhor doutrina o desígnio pluralista da expressão propriedades, visto 
ser um instituto multifacetado a depender do tipo e contexto de sua incidência. 
Nesse sentido vide DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos Del Derecho Civil Patrimonial VI. 
Derechos Reales. Pamplona: Civitas, 2012, p. 35.

596  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: XI – participação nos lucros, ou resultados, desvin-
culada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei.
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favor do proprietário litigante em um sem número de oportunidades 
(usucapião, posse velha que perde direito à tutela procedimental liminar, 
supressio etc). outrossim, a função social também representa elemento 
interno ao exercício das faculdades das titularidades seja o interessado 
proprietário ou não.

nesta toada, o axioma da função social da propriedade serve como 
bússola à conduta dos titulares (proprietários, possuidores, ou detento-
res), gerando graus de vinculação à juridicidade distintos597 a depender 
do status, da pertinência, e da escassez dos determinados tipos de bens. 
Por óbvio que os bens de consumo recebem um tratamento principio-
lógico e obrigacional bem distinto daquele destinado598 à produção599, 
tal como o direito real que incide na urbe é dotado de finalidade diversa 
do mesmo instituto havido no contexto rural. não obstante as premissas 
circundantes, a afetação do bem para a vida consumista, trabalhista, civil, 
ou comercial é objeto de previsão constitucional (ao menos axiomática), 
de regulação pela legislação infra, e adjudicação específica pela jurispru-
dência. a função social nos negócios jurídicos versando sobre domínios 
mercantis sempre terá duas facetas, a interna em que o “mandato de oti-
mização” pode coincidir com a ideia de autonomia privada600 e com a de 
pacta sunt servanda601, e de outro lado os interesses dos demais sujeitos 
(consumidores), terceiros (concorrentes, o Poder Público), que serão 
direta ou indiretamente afetados por tais nexos jurígenos. Por sinal, a 
leitura sistemática dos textos positivos que versam sobre o direito domi-
nial deixa clara sua natureza enquanto relação jurídica complexa602, ou seja, 

597  FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de 
Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009, p. 235.

598  Sobre tais tipos de bens como o coração do sistema econômico, vide MOREIRA, Vital. 
A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: Centelha; Coimbra, 1978, p. 19.

599  LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 125.

600  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Traduzido por Maria Celeste C. 
J. Santos. 10ª Edição, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 40.

601  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Contratual Contemporâneo: A Função 
Social do Contrato. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, 
Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, 
p. 390.

602  LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 45. Vide ainda DANTAS, Francisco Clementino de San 
Tiago. Programa de direito civil I. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 148.
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a sua faceta interna de faculdades não exaure a sua definição visto que 
necessita e respeita a ideia de alteridade. deste modo, o proprietário deixa 
de ser o epicentro do foco de proteção para ser um dos tantos núcleos de 
interesse tutelados na relação proprietária603. Logo, é falsa a perspectiva 
de que a propriedade no texto constitucional é tutelada entre os direitos 
fundamentais como mero direito subjetivo, visto que o resguardo ao pólo 
ativo dependerá de sua cooperação aos “não proprietários” para a obtenção 
de tutela à sua posição na relação. Quem titulariza deve, e quem está no 
polo passivo também: a situação jurídica patrimonial ativa (proprietária) 
pode ser encarada como um plexo de direitos e deveres; daí, na alienação 
da posição jurígena, opera-se um fenômeno símile à cessão de posição 
contratual (há créditos e débitos simultâneos e correspectivos).

Entre as prescrições constitucionais de maior destaque sobre as 
denominadas propriedades604 mercantis, ganha relevo aquelas que 
regulam os meios de comunicação social. Já na década de oitenta o 
legislador-constituinte originário foi cauteloso quanto ao serviço pú-
blico delegado exercido pelos fatores reais de poder605 que controlavam os 
veículos interlocutórios de massa606. À época, despertavam a atenção as 
concessões que versavam sobre a rádio e a televisão, visto que compu-
nham a essência do poder comunicativo607 semi-interativo (neste ponto 
em grau muito maior do que os veículos impressos). Entre os preceitos 

603  LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 46.

604  No sentido do uso plural do termo, além do elenco da expressão multiplicidade domi-
nial, vide TORRES, Marcos Alcino. Impacto das Novas Ideias na Dogmática do Direito de 
Propriedade. In Org. MOTA, Maurício & TORRES, Marcos Alcino. Transformações do 
Direito de Propriedade Privada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.109 e 110. Destacan-
do a diversidade técnica de significados do termo propriedades vide: MATTEI, Ugo. 
Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: FILIPPIS, Mirian. 
Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr./Jun, p. 103; LOUREIRO, Francisco Eduardo. 
A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 61. 
GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 17.

605  LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 9ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 12.

606  Sobre a internet como fonte de crise para o monopólio da mídia de massa tradicional, 
vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms 
Markets and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 9.

607  Sobre como os sítios eletrônicos disponibilizam conteúdo imediatamente/apa-
rentemente gratuito para atrair a maior quantidade de consumidores, e ter retorno 
econômico dos patrocinadores vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. 
Princeton University Press, New Jersey, Second printing, 2009, p. 15.
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que versam sobre a qualidade da programação608, para outros tantos que 
visavam evitar o fenômeno aglutinante609 do poder de mercado de tais 
sociedades comerciais, nota-se a disparidade havida entre a realidade (de 
total desprendimento dos valores que deveriam direcionar o exercício 
do múnus público dos concessionários, da existência de cinco ou seis 
famílias que controlam o grosso da indústria de mídia) e o direcionamento 
principiológico do texto. tal campo da Lex Mater elucida a diferença 
entre o ser e o dever ser. Em um contexto social em que a titularização 
de dados, a sua confecção, e o seu conhecimento importam em um poder 
diferenciador e dominante, deve-se ter o máximo cuidado sobre como a 
exploração de tal mercado é realizada.

Por certo que a cautela constitucional foi direcionada a qualquer 
tipo de comunicação social, profissional, exercida para o povo brasileiro 
(independentemente do meio tecnológico utilizado para a sua inter-
locução). Certo é que a mídia labora com um tipo de espaço público 
denominado fórum ou ágora pública610.

 deste modo, a mutação hermenêutica que cuida de meio saudá-
vel de atualização, transformação, e quiçá, suprassunção do texto-norma 
obriga que o intérprete inclua, em tais mandamentos, os titulares de 
propriedades mercantis com desempenho comunicativo online. Entre 
tantas sociedades empresárias que exercem tal mister, importa salientar 

608  Constituição Federal, Art. 221. “A produção e a programação das emissoras de rádio 
e televisão atenderão aos seguintes princípios: I – preferência a finalidades educati-
vas, artísticas, culturais e informativas; II – promoção da cultura nacional e regional e 
estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; III – regionalização 
da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos 
em lei; IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”. É flagrante 
a incidência inconstitucional por parte dos concessionários de serviço público 
que exibem programas denominados realities show com fito de endeusamento da 
ignorância, da ganância, da abusiva sensualidade em horários nobres na Tv aberta. 
Cuida-se de preceito que é diretamente vilipendiado sem que o tímido parquet ou 
o Poder Executivo que regula as concessões nada faça, estimulando a percepção de 
erosão dos filtros constitucionais. No mesmo sentido vide: FARIAS, Cristiano Chaves 
de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Ed. Lumen Júris; Rio de Janeiro, 2009, p. 232.

609  Na Carta Magna: Art. 220. “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. § 5º – Os meios de comunicação social não 
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”.

610  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 29.
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a Google através de seu estabelecimento comercial exclusivamente virtual 
http://news.google.com.br/. nele o gigante cibernético realiza uma 
espécie de clipping de informações extraídas de veículos de comuni-
cação tradicionais, elencando-os conforme entende haver maior ou 
menor importância para a notícia. interessante averbar, apenas como 
modo casuístico de compreensão, que no dia 19 de fevereiro de 2015, 
às 11:37, o veículo dava como grande destaque jornalístico uma ação 
judicial sofrida por uma empresa rival, a apple (outra gigante do mun-
do eletrônico e cibernético) sobre a captação desleal611 de empregados 
(engenheiros) de indústrias rivais. no entanto, o mesmo veículo nada 
informa sobre as grandes ou, ao menos, interessantes ações judiciais 
em que a titular do estabelecimento figura como demandada (desde 
violações de patentes612, a vilipêndio de privacidade613, ou atropelamento 
de transeuntes614).

a neutralidade, como se sabe, é um mito anacrônico do libe-
ralismo615 ou do neoliberalismo, mas tal exemplo bem demonstra a 
habilidade dos meios comunicativos em esconder as suas chagas, e 
exaltar as mesmas de seus rivais, inimigos ou alvos. se um dos males 
do momento ditatorial cuidava da censura estatal, hoje se observa um 
outro tipo de restrição comunicativa, advinda do mundo “privado”: 
um veículo profissional-comunicativo de mídia não noticia nada em 
desfavor de seus patrocinadores. Entretanto, apesar de corriqueira, 

611  Na Lei de Propriedades Industrial nacional: Art. 195. “Comete crime de concorrência 
desleal quem: IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de con-
corrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione 
vantagem; X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou 
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a con-
corrente do empregador”.

612  AGÊNCIA REUTERS. Google é Processado por Donos de Patentes da Nortel. Disponível 
em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/11/google-e-processado-por-
donos-de-patentes-da-nortel.html, acessado em 19.02.2019, às 11:44.

613  RINCÓN, Maria Luciana. Google Street View é Processada por Flagrar Homem Urinando. 
Disponível em http://www.tecmundo.com.br/mega-curioso/20153-google-street-
view-e-processada-por-flagrar-homem-urinando.htm, acessado em 19.02.2019, às 11:45. 

614  MORENO, João Brunelli. Google Maps “atropela” Mulher e é Processado. Disponível 
em https://tecnoblog.net/25996/google-maps-atropela-mulher-e-e-processado/, 
acessado em 19.02.2015, às 11:46.

615  BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites 
e possibilidades da Constituição Brasileira. 9ª Edição, Editora Renovar; Rio de Janeiro, 
2009, p. 2.
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certamente tal práxis está longe dos princípios constitucionais que 
informam o exercício proprietário dos meios de comunicação social. 
assim, idêntico resguardo jurisdicional e administrativo deve ser 
atribuído ao exercício do poder comunicativo profissional através 
dos iteres cibernéticos. a partir do momento em que a concentração 
de poder econômico resulta em um oligopólio dos meios mainstream 
cognitivos e comunicativos, uma excessiva liberdade pode acarretar 
em uma influência cultural degenerada.

assim, dentro da lente constitucional, há um cuidado textual acerca 
da qualidade comunicativa a ser exercida por aqueles que detêm tal poder 
proprietário-empresarial, de modo que se exerça uma legítima influência 
sobre os cidadãos, mas não uma manipulação maliciosa de dados e enfoques 
de modo a bitolá-los. no ambiente virtual em que não há uma escassez, 
mas um transbordamento de dados, a incidência dos resguardos consti-
tucionais é precipuamente destinada à seleção das informações, à edição que 
pode comprometer a missão da azienda cibernética comunicóloga. Conforme 
antecipado, com a difusão tecnológica ampliando o acesso ao hardware, 
software e à conexão de banda larga à população de baixa renda; combinado 
com o barateamento dos custos por serviços que cobram indiretamente dos 
utentes; a gama de destinatários atingidos pelos meios de comunicação 
online é cada dia maior. 

Por sinal, mister consignar haver o risco de concentração da mí-
dia nos meios cibernéticos que é típica de estados totalitários (seja o 
“Creonte” da atividade empresarial um maestro privado ou estatal). Por 
tal razão, independentemente da forma comunicativa, não há como se 
albergar uma leitura libertina do texto que legitimaria qualquer tipo de 
abuso interlocutório cibernético. sem embargo, o enfoque do consti-
tuinte foi com a superação da análise puramente estrutural616 da esfera 

616  “O conceito de atividade econômica (enquanto atividade empresarial) prescinde da 
propriedade dos bens de produção. A propriedade não consubstancia uma instituição 
única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens e 
conformadas segundo distintos conjuntos normativos – distintos regimes – aplicáveis 
a cada um deles. A distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio do 
resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de 
monopólio (art. 177 da CF/1988)” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Pleno, Min. Eros 
Grau, ADI 3273, DJ 02.03.2007. 
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patrimonial lato sensu, cuidando de funcionalizar todo tipo de liame 
econômico, em especial os bens de produção617.

outrossim, quando o e-stabelecimento for destinado à via profis-
sional comunicativa, tendo-se em vista os interesses constitucionais em 
jogo e levando-se em conta as circunstâncias que envolvem os bens de 
produção, será alta a exigência qualitativa da função social sobre ela inci-
dente. assim, em seguida, dentro do compreensivo gênero constitucional, 
mister se faz a análise dos domínios mercantis, que nada mais são do que 
instrumentos do poder econômico sobre o mercado618.

5.2 propriedades comerciais

no universo do direito Constitucional positivo, as propriedades 
pertinentes ao ambiente empresarial619 são prescritas na taxonomia dos 
direitos fundamentais, bem como são contempladas pelos dispositivos que 
regem a ordem econômica620. Cuidam, por óbvio, de titularidades peculia-
res que refogem do paradigma clássico civilístico do domínio incidente 
sobre bens físicos, tendencialmente estáticos (chamados pela doutrina 
de sedentários621), e muitas vezes operam sob a regência da fungibilida-
de e da circulabilidade622. nas palavras da professora Vera Helena623, a 

617  Sobre como a Constituição Econômica (no Brasil o rol exemplificativo do art. 170) diz 
respeito às propriedades comerciais (ou de essência capitalista) e não às comuns, 
vide MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: Centelha; 
Coimbra, 1978, p. 152.

618  LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 58.

619  Sobre tal qualificação proprietária, vide a pioneira e mais relevante obra nacional 
sobre o estabelecimento comercial BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento 
Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 62.

620  Sobre como, historicamente, houve uma indiferença liberal ao tratamento diferen-
ciado das titularidades, e para o que ocorria dentro dos portões da fábrica, vide 
MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: Centelha; 
Coimbra, 1978, p. 75

621  CARVALHO, Orlando de. Direito Civil (Direito das Coisas). Coimbra: Editora Coimbra, 
1969, p. 71.

622  Sobre o uso do contrato para a circulação das propriedades contemporâneas via 
mercado vide BARCELLONA, Pietro. El Individualismo Propietario. Traduzido por Jesús 
Ernesto García Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 62.

623  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
tribunais, 2012, p. 31.
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propriedade mercantil em muito se aproxima da dinâmica contratual624, 
pela sua maleabilidade e perfil capitalístico; visto que esta modalidade 
dominial é mais jungida ao emprego das formas produtivas e/ou as de 
troca625. de outro vértice, ainda que tenha havido a união regulatória 
das esferas civis e empresariais em um epicentro positivista (o Código 
Civil), tal não serve para a realização de univocidade lógica e técnica das 
realidades díspares que preenchem as funções e estruturas proprietárias. 
Como bem resume o professor catedrático da universidade (Clássica) 
de Lisboa626, a suposta unificação do direito privado não passou de uma 
costura, uma junção formal de temas distintos em uma só fonte positivada. 

outra característica que bem difere as propriedades civis daquelas 
comerciais diz respeito às relações jurídicas imediatas: enquanto no 
domínio pertinente ao direito comum os terceiros são, em síntese, per-
cebidos – basicamente – em eventual momento patológico (da violação 
proprietária, ou do abuso, do desvio funcional da propriedade), nas 
propriedades mercantis a afetação, sua organização, ocorre visando a 
imediatidade do vínculo com o consumidor627. Logo, por uma análise 
subsuntiva, a propriedade civil é mais autocentrada na figura do titular, 
enquanto a propriedade comercial é pluricentrada (seja no aspecto in-
terno que envolve direitos trabalhistas, ou no aspecto exógeno para com 
o mercado e os consumidores). deste modo, é facultado afirmar que os 
distintos núcleos de interesse estão mais concentrados nas titularidades mer-
cantis, o que também engendra maiores chances de conflitos entre estes. 
não é à toa que se percebe a crescente litigiosidade acerca do uso de 
elementos do estabelecimento, por terceiros rivais. a partir do momento 
que se computa uma relação plurissubjetiva no entorno, e no esteio, da 
propriedade empresarial628, os voluntarismos do proprietário serão pro-

624  No mesmo sentido, BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª 
Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 47.

625  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
tribunais, 2012, p. 34.

626  ASCENÇÃO, José de Oliveira. O direito Civil como o Direito do Homem Comum. Lisboa: 
Revista do Instituto de Direito Brasileiro, número 1, 2012, p. 49.

627  Sobre a transformação do sujeito-proprietário para o sujeito-consumidor vide BAR-
CELLONA, Pietro. El Individualismo Propietario. Traduzido por Jesús Ernesto García 
Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 91.

628  Sobre como a doutrina começa a eficazmente transpor os conceitos da propriedade 
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tegidos de modo mais brando, se estes não estiverem em conformidade 
com os demais centros de interesse.

Entre tantos tipos patrimoniais particularmente vinculados à ativi-
dade empresarial, ganham destaque os direitos e elementos antecipados 
no capítulo supra, que tratou do bojo objetivo do estabelecimento e 
seu conteúdo. nesta toada, a organização dos elementos da azienda, os 
signos distintivos629, a Gewere630 (espécie do gênero posse) sobre bens 
incorpóreos, as tecnologias variadas, os segredos, o savoir-faire, o rol de 
fornecedores, os contratos de distribuição, a ação renovatória, os dados 
sobre a clientela, o aviamento631, a reputação, a acessibilidade à poupança 
popular (particularmente as sociedades anônimas de capital aberto), entre 
tantas outras incidências patrimoniais compõem as riquezas maiores da 
atividade mercantil.

Como alguns de tais direitos são submetidos à categoria proprietária 
(e os outros tantos constam sob o esteio obrigacional), nota-se haver 
uma constrição de empregos de acordo com os valores de cada nicho 
mercantil (em especial, o ambiente da vedação à competição desleal, na 
forma do art. 195, da LPi), além da absorção e submissão aos preceitos 
concorrenciais (Lei número 12.529/2011). o ambiente empresarial, espe-
cialmente das grandes companhias abertas, é particularmente destinado 
às cotitularidades, às copropriedades acionárias de milhões de sujeitos 
ativos (sócios, credores) que sequer se conhecem, mas que cooperam – ao 
menos – economicamente, sob as quais perfectibilizam o capital social e 

comum para a empresarial vide RODOTÀ, Stefano. Il Terribile Diritto. 3ª edizione, 
Bologna: Società Editrice il Milino, 2013, p. 460.

629  No sentido de que o nome de empresa receberia mera proteção obrigacional 
advinda das regras que incidem sobre a concorrência desleal vide LEONARDOS, 
Gabriel Francisco. A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, Ao Título de Estabelecimento 
e à Insígnia no Brasil – Regime Jurídico e Novos Desenvolvimentos na Jurisprudência. São 
Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 
95, Ano XXIII, julho-setembro de 1994, p. 45. Na esteira do entendimento defendido 
de que o nome de empresa é mero elemento patrimonial, vide DANTAS, Francisco 
Clementino de San Tiago. Programa De Direito Civil (Parte Geral). Aulas Proferidas na 
Faculdade Nacional de Direito(1942-1945). Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 197.

630  No tocante à posse sem o poder físico do bem sujeito à incidência jurídica vide 
BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e 
Bastos, 1951, p. 17.

631  Sobre o goodwill como objeto de um direito de propriedade, vide BENTLEY, Lionel & 
SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2004, p.726
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a atividade econômica organizada. novamente em tal aspecto se denota 
sensível diferença perante aquele domínio egoístico civilista, com menor 
gama de funcionalidades, e muitas vezes pertinente à individualidade. 
noutros termos, a propriedade civil632 poderá ter como o único fito a 
autossubsistência, a proteção legítima do patrimônio mínimo, além de 
poder estar adstrita a valores existenciais (a exemplo do bem de família); 
de outro lado, a propriedade comercial envolverá, uma vez organizada 
como estabelecimento633, diversos perfis, inclusive institucionais, cuja 
função em muito ultrapassa a de serventia pura ao titular. Cuidam de 
domínios empenhados à produção de lucro após os investimentos634 feitos 
pelo titular, bem como são corriqueiramente manejados por empregados 
ou trabalhadores para o exercício do mister empresarial. aliás, enquanto 
existe a tendência entre a concentração entre titularidade e o controle 
no ambiente das propriedades comuns (móveis e imóveis), percebe-se a 
dicotomia possível e frequente entre tais fenômenos no círculo empresa-
rial635 (ao exemplo dos CEos que não titularizam uma ação ou quota da 
sociedade gerida). outro exemplo de tal segregação ocorre na hipótese 
do arrendamento ou usufruto do estabelecimento comercial. a separação 
entre propriedade, exclusividade636, e poder efetivo, não é um fenômeno novo 
sendo enfrentada há mais de século pela melhor doutrina privatista637.

nesta mesma senda, a própria legislação trata de modo distinto as 
propriedades civis das mercantis em momento de crise, prestigiando-se 

632  Sobre as distintas utilidades e funcionalidades dos domínios típicos do direito civil 
para aqueles característicos do direito comercial vide LOUREIRO, Francisco Eduardo. 
A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 58.

633  Em sentido contrário defendendo a mera pertinência subjetiva do estabelecimento 
que poderia englobar domínios, mas em si propriedade não seria vide: FRANCO, 
Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabeleci-
mento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 136.

634  MATTEI, Ugo. Desenvolvimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: 
FILIPPIS, Mirian. Rio de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr./Jun, p. 104.

635  Sobre a internet como iter que reduz o controle do uso dos ativos intangíveis por 
terceiros, particularmente no tocante aos direitos autorais, vide SOUZA, Allan Rocha 
de. A função social dos direitos autorais. Campos: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 
2006, p. 123.

636  PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2008, p. 960.

637  Quanto a corriqueira separação entre posse e propriedade vide JHERING, Rudolf Von. 
Teoria Simplificada da Posse. Campinas: Editora Russell, 2009, p. 13.
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a manutenção justaposta dos elementos do estabelecimento638 (ainda 
que sob a titularidade de terceiros) ao contrário da plena segregação, 
e excussão do patrimônio comum639. tal ocorre visto que no conteúdo 
proprietário-patrimonial de natureza civil, a aglutinação dos bens não 
segue a qualquer critério funcional, mas ao puro voluntarismo de seu 
titular; não havendo uma função social específica na manutenção da 
união de tais titularidades.

outra peculiaridade das chamadas propriedades comerciais diz 
respeito à qualificação dos bens sob as quais ela incide. se de um lado, 
por óbvio, o próprio custo de um bem poderá determinar a sua rubrica 
qualificatória como empresarial (a exemplo do forno industrial de uma 
siderúrgica, um super computador com capacidade de armazenamento 
de um sem número de terabytes, ou um navio640 cujo preço de aquisição 
supera um bilhão de dólares norte-americanos), é absolutamente ins-
tável qualquer enquadramento apriorístico sobre que bens receberiam 
tal distinção. o que difere um bem sujeito à propriedade da natureza 
comum/civil, trabalhista (como ferramenta do uso laboral próprio), da 
profissional/empresarial, será sua afetação; o emprego daquele bem como 
um instrumento da atividade econômica organizada, na derradeira hi-
pótese, ou a utilização caseira ou pessoal da coisa. Verbi gratia um sujeito 
megalomaníaco pode adquirir custosos aparatos profissionais de restau-
rante a serem instalados em seu lar, pelo sentimento otimista de que nas 
horas vagas desenvolveria o talento do chef Paul Bocuse; noutra senda, 
um empresário iniciante pode usar o fogão caseiro que transpôs de sua 

638  Lei de Recuperação e Falências (11.101/2005): Art. 140. A alienação dos bens será 
realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência: 
I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco; II – alie-
nação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; 
III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do 
devedor; IV – alienação dos bens individualmente considerados.§ 3º A alienação da 
empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação 
rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de 
contratos específicos”.

639  No código civil: “Art. 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores 
igual direito sobre os bens do devedor comum”. No código de processo civil: “Art. 
591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os 
seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

640  ASCARELLI, Tullio. Derecho Mercantil. Traduzido por Felipe de J. Tena. Cidade do 
México: Porrua, 1940, p. 21.
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residência para seu rudimentar estabelecimento comercial (a exemplo de 
um trailer de alimentação). Em ambos os casos não é o intuito de uso do 
alienante do bem que vinculará a propriedade como civil ou comercial, 
mas o uso efetivo e casuístico do titular do mesmo.

outras cinco características próprias das propriedades empresariais 
cuidam da costumeira intangibildade de sua natureza econômica (ou seja, a 
única materialidade ser de seu título solene), a obsolescência641 (“dentes do 
tempo”642) relativamente célere de seus elementos, a ausência de escassez 
para sua criação e renovação, a tendência à sua mutação e transformação, 
além da possível contenção ao exercício de sua autonomia. 

Quanto à corriqueira imaterialidade das propriedades mercantis, 
além do que já foi explanado nos capítulos pretéritos, os estabelecimen-
tos comerciais na internet gozam de um caráter ubíquo643, podendo ser 
complementares às aziendas tradicionais, ou terem existência isolada e 
autônoma. Quando o serviço oferecido envolver, essencialmente, jogos 
eletrônicos, ou a intermediação comunicativa para terceiros, a polpa do 
objeto de direito será exclusivamente virtual (ou seja, o direito – que per 
se – é intangível incide sobre bem que também é ubíquo, confluindo no 
fenômeno da imaterialidade dúplice).

no tocante à segunda idiossincrasia, tanto os insumos, os bens de 
produção (que são frutos, resultados produtivos de outro agente eco-
nômico também empresarial), como os produtos, costumam ter célere 
vida útil, “projetados” para uma curta durabilidade de modo a instigar o 
círculo virtuoso do consumo, da circulação de capital, e da inovação. Cada 
bem produzido é criado visando à rápida desvalorização de sua função, 
tendo em vista que, no instante subsequente, outro melhor (do mesmo 
fabricante ou fornecedor) virá a tomar seu lugar, ainda que a evolução seja 
meramente pontual, incremental, e não revolucionária644. Quanto mais 

641  Sobre a criação de um tempo de consumo distinto do tempo físico, do desgaste dos 
bens, vide BARTHES, Roland. Sistema da Moda. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p.15.

642  CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2015, p. 91

643  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 190.

644  BARCELLONA, Pietro. El Individualismo Propietario. Traduzido por Jesús Ernesto García 
Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 34.
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eficaz for a criação de demandas de cambialidade do produto velho pelo 
produto novo, maior será a capacidade de desenvolvimento empresarial. 
neste esteio parece anedótica a hipótese de um consumidor adquirir um 
software atualizado, pela última vez, há meia década atrás645; produzido por 
um engenheiro-informático sem a práxis contemporânea de programação, 
que laborou profissionalmente em um PC 386; sabe-se ser incompatível 
com a rotina comercial a perpetuação da tradição estática em seu acervo 
patrimonial. afora o comércio de antiquários, o mundo cibernético é afeito 
às constantes novidades das ferramentas, dos instrumentos afetados ao co-
mércio. os bens empenhados como veículos de produção permanecem como 
tal enquanto engendram o resultado na qualidade e quantidade planejada. 
a partir do momento em que o custo de transação, por exemplo, da veloci-
dade646 mais vagarosa do acervo havido, resulta em um ônus maior do que a 
diferença de preço de um material mais novo (disponível no mercado) que 
importe na produção mais célere; tender-se-á ao descarte ou à alienação 
onerosa do vetusto bem647. ademais, muitas das propriedades comerciais 
são classificadas como resolúveis648, com termo certo de duração fixado 
em Lei649, de modo que após o advento do marco temporal, terceiros dele 
também possam gozar.

Por sua vez, com relação à existência das propriedades mercantis, em 
especial no cotejo dos bens imateriais fruto da criação650 do empresário, 
ou de seus laboradores contratados para tal mister, não existe uma limi-
tação apriorística para a sua multiplicação, ou nova criação. a exemplo 
dos e-stabelecimentos especializados em jogos eletrônicos, é comum a 

645  Mesmo que a Lei 9.609/98, traga a “piada” de tutelar a criação do programa de 
computador por meio século.

646  Sobre a importância da velocidade na internet como valor comercial vide VAIDHYA-
NATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should Worry). Los 
Angeles: University Of California Press, 2012, p. 54.

647  SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1961, p. 122.

648  BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e 
Bastos, 1951, p 243.

649  Particularmente a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais, a Lei de 
Cultivares, e no que é pertinente ao tema enfrentado, a Lei de Topografias e Circuitos 
Integrados (Lei 11.484/2007) e a Lei de Software (Lei 9.609/98).

650  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 73.
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criação de novos games, sem detrimento dos mais antigos, expandindo 
os elementos da universitas virtual. não obstante, uma sociedade poderá 
desenvolver centenas de tecnologias patenteáveis por mês, desde que te-
nha suficiente capital para investir em pesquisa e desenvolvimento, além 
de contar com sujeitos (empregados, sócios ou colaboradores) criativos. 
Muitas das propriedades comerciais incidem sobre conteúdo imaterial 
de apropriação originária através da criação, cuidando-se de fonte reno-
vável e intelectual de composição. dessa forma, nos nichos mercantis 
cuja tecnologia é de inconteste relevância para o predomínio de um 
agente perante outro, não há como mensurar a estabilidade valorativa 
da propriedade. a partir do momento em que um agente econômico 
inova e gera um resultado lucrativo perante o mercado consumidor, seu 
rival buscará superar a tecnologia, barateá-la, simplificá-la, contornando 
a patente, o desenho industrial, enfim a exclusividade titularizada pelo 
primeiro. acaso o último seja exitoso, o objeto tecnológico do adversário 
que ainda contava, por exemplo, com uma década sob o manto do direito 
de exclusividade, poderá ter seu valor de mercado reduzido ao preço de 
um cacareco ultrapassado, anacrônico, uma peça de museu ignorada. tal 
é o contexto do software e do hardware empregados para o comércio 
virtual, seja para o empresário, ou para o utente final. outrossim, delimi-
tados apenas pelas “Leis da física”, não há o desfazimento apriorístico 
da capacidade de criar, de gerar o novo, mas, de outro lado, tende-se ao 
estímulo adversarial da superação que importa na obsolescência651, e na 
degradação valorativa intrínseca.

Com relação à quarta característica, que é fruto e consequência 
das que lhe antecederam, em especial no tocante à azienda empresa-
rial na internet, costumeiramente o bem empresarial afetado é sujeito 
a modificações. o domínio afetado à atividade empresarial, também 
chamada de propriedade intrinsecamente capitalista tem como essência a 

651  “Processo de mutação industrial – se é que podemos usar esse termo biológico – que 
revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo 
incessantemente o antigo e criando elementos novos. Este processo de destruição 
criadora é básico para se entender o capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo 
e a ele deve se adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver” SCHUMPETER, 
Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1961, p. 106.
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ampla liberdade transformativa652 de uma forma para outra; valoriza-se 
a elasticidade e autonomia de seu emprego no sentido de criar feixes de 
direitos653. no ambiente do Google, por exemplo, os algoritmos que ha-
bilitam a precisão, a customização, a personalização, e êxito na pesquisa 
feita pelo consumidor não é objeto de desuso per se. Mas um sem número 
de engenheiros-programadores os submetem a testes para apuração de 
falhas, fragilidades a vírus, bem como laboram na inclusão de novos bojos 
para agilizar o procedimento, e maximizar o welfare do utente final e dos 
agentes econômicos que contratam seu serviço de publicidade. Em outros 
termos, o ativo empresarial-imaterial da Google havido no momento da 
leitura do presente texto é objeto de contínua mutação, adaptação e me-
lhoria, que acaba por alterar suas características, já quando o interlocutor 
encerra a leitura da oração posterior. se a internet permite a iteratividade 
das relações sociais, todo o ambiente empresarial que faz uso de tal via 
comunicacional é permeada pela instabilidade do seu perfil objetivo.

Por derradeiro, no tocante à quinta característica ínsita às proprie-
dades ditas comerciais, desde que o desidério de uma sociedade empre-
sária com alto grau de poder de mercado pode influenciar as escolhas, 
a existência de efetiva concorrência, e a prerrogativa de fixar preços e 
condições, por óbvio que sua autonomia é sujeita a limitações e delimitações 
pelos interesses públicos primários sociais e coletivos. Por exemplo, quando a 
“gigante da internet” Google adquiriu outro titã online, o Youtube, por 
certo que o negócio jurídico empresarial não afetou, apenas, adquirente, 
alienante e os acionistas de ambos. Poderes públicos de diversos países, 
empresas rivais, consumidores, agentes econômicos cuja imagem, criação, 
e voz, circulam em tais aziendas mercantis virtuais, foram impactados654. 
desta forma, mesmo no que é pertinente ao ramo mais liberal dos di-
reitos, quanto maior for a essencialidade do bem ou do serviço prestado, 
dentro de um quadro de escassez de agentes econômicos rivais ou de 

652  PACHUKANIS, Evgeni Bronislávovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
1972, p. 131.

653  A exemplo do uso das propriedades empresariais para a captação de crédito, com 
negócios jurídicos envoltos ao penhor industrial, v.g., vide MATTEI, Ugo. Desenvol-
vimentos Institucionais do Direito de Propriedade. Tradução Por: FILIPPIS, Mirian. Rio 
de Janeiro: Padma, 2001, Vol. 6, Abr./Jun, p. 126.

654  FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2003, p.325.
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concentração de poder econômico, menor tende a ser prestigiado seu 
puro voluntarismo. não se trata, aqui, de mera discussão sobre a licitude, 
ou sobre a abusividade, do exercício de uma faculdade dominial, mas 
da tutela da autonomia, se e enquanto houver meritevolleza655. neste 
tópico, nota-se, novamente, a dissociação pertinente entre titularidade e 
controle, visto que um órgão estranho à prática empresarial corriqueira 
(a exemplo do CadE, do Banco Central do Brasil, da Comissão de 
Valores Mobiliários, do inPi) poderá regular, vedar, ou circunscrever a 
realização do negócio jurídico desejado.

5.3 o estabelecimento comercial na internet como obJeto 
proprietário

no subcapítulo supra, observou-se que os bens individualizados 
uma vez sujeitos ao contexto comercial podem ser qualificados como 
propriedades (ou genericamente como titularidades) comerciais. tal rubrica 
não cuida de mero fetiche nominalístico, mas da atração de uma gama 
de regras, deveres, princípios e autonomias próprias do direito mercantil. 
Entretanto, mais polêmica do que a natureza jurídica específica dos bens 
afetados à atividade profissional reiterada e organizada, cuida do quid juris 
(a essência do liame jurígeno) havido entre o titular e a universalidade por 
ele organizada. Em suma, o que há de ser perquirido tange a tecnicidade 
de se denominar o vínculo interno entre titular da universitas e esta última 
de “propriedade”, quando nem todos os bens integrantes ao acervo do es-
tabelecimento são, isoladamente, objeto de efetivo direito real. Por sinal, é 
costumeiro que muitos dos bens empregados pelo titular do estabelecimento 
sejam de terceiros que, em diversas hipóteses, para ele arrendam.

neste quadrante, em uma célere passagem da obra de professor656 de 
direito Comercial da faculdade do Largo de são francisco, é salientado 
que o estabelecimento seria uma espécie de propriedade-pertinência (rec-

655  BARBOZA, Heloísa Helena. Reflexões sobre a Autonomia Negocial. In TEPEDINO, 
Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contem-
porâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 412. Um culto magistrado do TJSP 
defende que o não uso seria causa de perda proprietária, mesmo fora do ambiente 
da propriedade intelectual, como modo de sancionar a atitude anti-produtiva e 
antissocial do titular: LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação 
Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 192.

656  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 1. 3ª Edição, São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 294.
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tius, da aglutinação de elementos heterogêneos em prol da atividade) que 
comportaria bens de terceiros, a exemplo do exposto no já mencionado 
art. 1.148 do Código Civil. ainda na linha ideológica da fadusP, o 
mais importante autor nacional sobre a temática das aziendas, já fazia a 
comparação entre as propriedades comerciais com as imobiliárias-civis, 
sendo ambas passíveis de compensação na hipótese desapropriatória, 
visto incidirem sobre o mesmo gênero657. tal linha de raciocínio foi, como 
antecipado em capítulo pretérito, acolhido em larga escala pelo supremo 
tribunal federal, pelo superior tribunal de Justiça e pelos tribunais 
regionais federais e tribunais de Justiça do Brasil afora. a partir do 
momento em que não se computa, para efeitos da desapropriação, apenas 
do imóvel (nos casos de estabelecimentos tradicionais), mas também se con-
templa o fundo de comércio (que pode ser de terceiros), implicitamente 
se reconhece a natureza proprietária da azienda. não se desconhece que 
direitos patrimoniais (que não amparados por essência de “direito real”), 
em geral, podem acessoriamente658 sofrer pelo ato administrativo que 
incide sobre propriedades; mas, in casu, a azienda comporta propriedade 
especial. nesta esteira, a doutrina administrativista659 toma como base 
da fattispecie desapropriação que a titularidade de ente privado tenha a 
qualidade de domínio660.

Entretanto, quando a desapropriação incide sobre um bem que 
era utilizado como elemento do estabelecimento, em regra não há a 
extinção da azienda pela ocorrência da estatização sobre a propriedade 
comercial. o paradigma é bem diverso, pois com a apropriação pública 
do bem desapropriado (que era afetado à organização mercantil) o titu-
lar do estabelecimento poderá se reestabelecer, sem o bem expropriado, 

657  BARRETO FILHO, Oscar. O Fundo de Comércio nas Desapropriações. São Paulo: 
Saraiva, 1959, p.12.

658  Tratando sobre a desapropriação sobre bem ou direito vide: JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de direito administrativo. 6ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, 615.

659  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28ª ed., São Paulo: 
Editora Malheiros, 2011, p. 872 e 883. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
Direito Administrativo. 24ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 750. ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2013, p. 246. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 24ª Edição, São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 161.

660  MEDAUER, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ª Edição, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 397.
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em qualquer outro lugar. Portanto, tecnicamente, o que ocorre é a mera 
desapropriação de um elemento da azienda, e a compensação (art. 37, 
§ 6º, da CrfB) pelo impacto causado ao aviamento, em virtude do de-
créscimo patrimonial. outrossim, quão maior for o papel do elemento 
desapropriado para a azienda, maior será o valor compensatório em tal 
mister, sem que haja a extinção da azienda enquanto complexo organi-
zativo per se. 

Hipótese distinta ocorre quando o Poder Público desapropria ou 
expropria o perfil objetivo da empresa, como ocorreu no famoso Caso 
stolichnaya. algum tempo após a desintegração da união soviética, o 
governo russo tomou a decisão de usar do domínio eminente para estatizar 
o estabelecimento (e seus elementos) pertinente à conhecida marca de vod-
ca661, impedindo o antigo titular de permanecer em tal atividade econômica, 
ao menos na rússia. não obstante, através da homologação da sentença 
estrangeira662 em diversos países, visou à adjudicação663 das titularidades das 

661  Impugnando um negócio jurídico pretérito que havia estatizado tal indústria, e, após 
vitória em 3ª instância em Moscou, reestatizando a empresa e seus perfis.

662  “2. A Corte Especial deferiu o pleito de homologação de sentença somente em face 
de Plodovaya Companya, ao entendimento, com relação às outras requeridas, de 
que não fora comprovada a citação regular ou o comparecimento espontâneo, bem 
como porque não figuraram como partes na decisão homologada. Ademais, restou 
enfatizado que a sentença estrangeira apenas invalidou a cláusula segunda do esta-
tuto social da sociedade por ações de capital aberto OAO Plodovaya Companhya, 
segundo a qual esta seria sucessora legal da associação de comércio exterior Soyu-
zplodoimport. 3. Mantém-se o indeferimento de liminar, porquanto não se mostra 
plausível a tese de que a invalidação de cláusula de sucessão de empresas produzi-
ria, por consequência lógica, a nulidade de todos os demais atos, especialmente a 
do registro brasileiro da marca de vodka Stolichnaya, adquirido pela Plodimex do 
Brasil de Plodovaya Companya, tornando despicienda até mesmo a ação ordinária 
proposta” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Corte Especial, Agravo Regimental na 
Reclamação 5198/RJ, DJ 14.10.2011. 

663  “ANULAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO – SENTENÇA ANULATÓRIA ESTRANGEIRA 
PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO – ACAUTELAÇÃO DA MARCA “Stolichnaya” JUNTO 
AO INPI – SALVAGUARDA DO STATUS QUO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO STJ. 
I – O Juízo a quo suspendeu o feito – que trata de pedido de anulação do registro 
da marca “Stolichnaya” junto ao INPI – até que o STJ homologue Sentença proferida 
pelo Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa, que anulou a sucessão da 
empresa soviética VVOSOJUZPLODOIMPORT pela VAOSOJUZPLODOIMPORT, atual 
PLODOVAYA. II – A manutenção da decisão monocrática é imperiosa para a segu-
rança jurídica do sistema brasileiro, na medida em que o provimento ao recurso que 
desafia aquele decisum, estaria antecipando a jurisdição do STJ. III – Quando a citada 
decisão anulatória russa entrar no ordenamento pátrio, pela decisão homologatória 
do STJ, é essa causa que irá prevalecer sobre o efeito, no caso, a decisão administrativa 
do INPI. IV – A presunção em favor da homologação da sentença anulatória russa 
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propriedades intelectuais (vinculadas ao exercício da atividade empresarial) 
registradas em favor do ente privado (ex-proprietário) em diversos países. se 
tal lide fosse de origem nacional, estar-se-ia diante de expropriação, não de 
um elemento, mas da completude do estabelecimento comercial. todavia, 
seja nos casos clássicos já julgados pela suprema Corte664, ou na hipótese 
de estatização do conjunto de elementos organizados na azienda, se está 
diante de ato administrativo que impacta em um dos tipos constitucionais 
de propriedades.

de outra monta, Barreto filho anos mais tarde, exercitou sua liber-
dade de cátedra para alterar sua visão pretérita, e orientar-se pela defesa 
da incompatibilidade do regime de direito real para com a universalidade 
do estabelecimento665. sem explicitar, especificamente, como tal alteração 
de perspectiva impactaria na defesa da desapropriabilidade do estabeleci-
mento, o ponto nevrálgico de tal antagonismo seria a dinâmica666 mutante 
da azienda perante a estagnação que comportaria o chamado Direito das 
Coisas. Entre os professores da Pontifícia universidade Católica de são 
Paulo, também não se vê dificuldades em classificar o vínculo de pertença 
entre bens imateriais e titularidade como uma forma proprietária667; o 
que é acompanhado por juristas mais jovens manauaras668, e mineiros669. 

tem amparo nos postulados da soberania interna e internacional da Federação da 
Rússia” BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Rel. 
para Acórdão, Des. Messod Azulay Neto (Relator Original Des. André Ricardo Cruz 
Fontes) AI 200502010053043, DJ 23.09.2005. 

664  “O assunto enseja um golpe de vista sobre a noção de fundo de comércio ou indústria, 
conjunto de direitos e obrigações, massa patrimonial formada pelo estabelecimento 
propriamente dito e, preponderantemente, pela clientela, com a qual a empresa 
realiza seus fins. Essa universalidade jurídica é que constitui o objeto da chamada 
propriedade imaterial” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Pleno, Min. Villas Bôas, 
Embargos no Recurso Extraordinário 46.597/SP, J 16.10.1960.

665  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 193.

666  Da propriedade contemporânea como dinâmica vide BARCELLONA, Pietro. El Indivi-
dualismo Propietario. Traduzido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: Editorial 
Trotta, 1996, p. 47.

667  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – Volume II, Tomo I. 3ª 
Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.85.

668  RIDOLFO, José Olinto de Toledo. Aspectos da Valoração do Estabelecimento Comercial de 
Empresas da Nova Economia. In Org. LUCCA, Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. 
Direito & Internet. 2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, p. 298.

669  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 42.
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Portanto, entre os autores nacionais, tradicionais ou contemporâneos, 
há certa univocidade qualificatória, que, quando muito, é justificada pela 
incidência sobre o conjunto, e não sobre os elementos de tal aglutinação.

um ponto merecedor de críticas, quanto à derradeira análise feita 
por oscar Barreto filho, cuida do objeto comparativo em virtude de sua 
análise analógica. os direitos reais compõem um universo de institutos, 
cada qual com sua peculiaridade, sendo aqueles incidentes sobre coisas 
peculiarmente mais rígidos e herméticos do que aqueles incidentes sobre 
bens imateriais. apenas com o fito hipotético, conceba-se um direito real 
incidente sobre uma criação autoral que é utilizada pelo artífice em seu 
próprio estabelecimento mercantil. se o artista fizer novos traços, linhas 
e cores no quadro de sua autoria, todos os dias, de modo que o ambiente 
(com a obra sendo utilizada como pano de fundo) seja diuturnamente670 
distinto aos seus clientes, não terá sido extinta a incidência do direito 
real sobre sua oeuvre. o mesmo pode ser dito quanto às obras compu-
tadorizadas que são constantemente modificadas de modo a compor o 
background de um e-stabelecimento; como é feito pela Google na sua 
azienda de buscas, todos os dias671. Pela característica imaterial do bem 
sobre o qual recai a proteção do Direito das Coisas, não há a estagnação 
da tutela jurídica de modo a cercear a proteção do titular. não obstante, 
uma marca pode sofrer pequenas variações ao longo do tempo, ampliar 
sua fama, se tornar incógnita, ou olvidada ao passar dos tempos, defla-
grando sua natureza oscilante, em que pese ser igualmente acompanha-
da pelo direito real que lhe incide (art. 129, da LPi). se concorrentes 
elegerem como marca signos distintivos mais próximos ao registro do 
primeiro agente econômico, sem que tenha havido qualquer alteração 
formal em seu domínio, a qualidade (extensão) de sua exclusividade terá 
sido alterada. do mesmo modo, uma expressão nominal que componha 

670  Mesmo nos E.U.A. que têm um amplo conceito de Direito Autoral (copyright), e que 
fazem uso de um sistema atributivo de direito para sua proteção, a doutrina leva em 
conta o inconveniente de se fazer novos registros a cada vez que um sítio cibernético 
é atualizado: MCCALLION, Kristen. Protect A Distinctive Website With Trade Dress Law. 
Disponível em http://www.law360.com/articles/516269/protect-a-distinctive-we-
bsite-with-trade-dress-law, acessado em 04.05.2015, às 18:47.

671  Sobre a demanda dos consumidores pela alteração e atualização dos signos distin-
tivos, vide BEEBE, Barton. The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark 
Culture. In. DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D. Trademark Law and Theory. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2008, p.64.
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uma marca pode se tornar desgastada pelo fenômeno da degenerescência, 
sem que qualquer apostilamento registral tenha sido promovido. Enfim, 
nas propriedades mercantis o direito de exclusividade é tão inconstante 
quantos os bens sobre os quais elas incidem. outrossim, é possível re-
chaçar a suposta incompatibilidade enveredada entre direitos reais e o 
estabelecimento, visto que a depender do tipo de fattispecie real a que se 
trata, tanto o bem quanto o direito a ele correspondente poderá ser ma-
leável e dinâmico (mesmo porque esta forma proprietária é extremamente 
próxima e colaborativa com a força de trabalho672).

noutro sentido, juristas portugueses de escol defendem a ampla 
possibilidade de se categorizar o liame da titularidade do estabelecimento 
como uma forma proprietária da universitas673. Exemplificando a tutela 
possessória da azienda contra um turbador, ferrer Correia sublinha ser 
possível a ação reivindicatória sobre a unidade real, sem a necessidade de 
prova da integral demonstração de propriedade de cada um dos bens sobre 
ela incidente674. tal modo de tutela bem designaria ser a azienda um objeto 
do direito pertinente ao sujeito de direito (sociedade ou empresário), e que 
o resultado hermenêutico proposto seria mais eficiente quanto à tutela 
unitária do seu aviamento675. ao se categorizar o direito que habilita o 
liame entre titular e titularidade como propriedade, facilita-se a tutela 
em favor do pólo ativo relacional. Verbi gratia, no Brasil o procedimento 
para a tutela possessória (pela fungibilidade de ações676, o procedimento 
acelerado na hipótese de posse nova) traz inúmeras benesses ao titular, em 
comparação a uma simples obrigação de não fazer consistida de direitos 
pessoais vilipendiados. outro autor lusitano que segue a mesma toada in-
terpretativa é Barbosa de Magalhães, para quem o titular gozaria da posse 

672  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 62.

673  Em sentido contrário vide TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Teoria 
Geral e Direito Societário. Volume 1. 6ª Edição, São Paulo, 2014, p.105.

674  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962, p. 5.

675  CORREIA, António Ferrer. Reivindicação do Estabelecimento Comercial como Unidade 
Jurídica. 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1962, p. 9.

676  Novo Código de Processo Civil: “Art. 568. A propositura de uma ação possessória 
em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção 
legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.
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e da propriedade da azienda677. Por fim, Menezes Cordeiro678, averba que 
o emprego ostensivo dos elementos heterógenos que compõem o esta-
belecimento exauriria a demanda de publicidade que é típica do exercício 
dos direitos reais. Portanto, acaso molestado em seu mister, o trespassário 
teria a faculdade de ajuizar a pretensão possessória, ou petitória, contra 
o terceiro, exatamente no intuito de preservar o seu patrimônio à sua 
plena sujeição. note-se, entretanto, que ao mesmo tempo em que alguns 
autores679 concedem a natureza proprietária da universitas-azienda, estes 
não se esmeram em fundamentar sua atribuição classificatória, o que é, 
per se, pouco afeito ao âmbito crítico que caracteriza a boa doutrina. os 
precedentes pretorianos, por sua vez, também reconhecem os sítios ci-
bernéticos, e seu conteúdo, como estabelecimentos empresariais virtuais 
que são sujeitos ao direito de propriedade680. no entanto, reincide-se no 

677  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 157 e 158. No mesmo sentido vide 
CARVALHO, Orlando de. Direito Civil (Direito das Coisas). Coimbra: Editora Coimbra, 
1969, p. 150.

678  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 349.

679  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 35.

680  “Ab initio, necessário perquirir se o sítio na rede mundial de computadores, cujo do-
mínio foi adquirido pela embargante, correspondia ao estabelecimento comercial da 
Muscle Point. De fato, a executada, ao adquirir o domínio www.musclepoint.com.br 
através do contrato acostado às fls. 302-308 (00317), tornou-se a proprietária do esta-
belecimento comercial da referida empresa, uma vez que suas vendas eram efetuadas 
através do referido site na internet. Note-se que, embora se trate de ambiente virtual, o 
domínio referente ao site na internet corresponde ao estabelecimento através do qual 
as vendas da sociedade Muscle Point Ltda. eram ultimadas, enquadrando-se, assim, 
no conceito de estabelecimento previsto no art. 1.142 do Código Civil. (...) A melhor 
doutrina não diverge quanto à natureza de estabelecimento comercial conferida ao 
website da sociedade empresá- ria que, através da rede mundial de computadores, 
realiza suas vendas. (...) O domínio na rede mundial de computadores, nada mais 
significa que o “endereço” do estabelecimento empresarial virtual, que corresponde 
à designação do site na internet. Saliente-se que as relações jurídicas decorrentes 
do progresso tecnológico vem sendo absorvidas paulatinamente pelos tribunais, 
admitindo a existência de estabelecimento empresariais virtuais (...)Dessa forma, a 
cessão de domínio na rede mundial de computadores significa a transferência de 
titularidade do respectivo site, portanto, do estabelecimento virtual empresarial. In 
casu, a executada adquiriu, da sociedade Muscle Point, seu endereço virtual e marca, 
tratando-se de verdadeira operação de trespasse, previsto no art. 1.144 do Código 
Civil. (...) Desse modo, a executada, ao adquirir os direitos sobre o site da Muscle 
Point, tornou-se titular do estabelecimento empresarial e responsável pelos débitos 
existentes na época da transferência” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, 14ª Câmara Cível, Des. José Carlos Paes, AC 03960502720118190001, J. 
07.02.2014.
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vício de não fundamentarem as precompreensões assumidas, o que dificulta, 
sobremaneira, a explicitação metodológica de cada decisum.

Entre a parca quantidade de juristas de qualidade que explanam seu 
convencimento sobre a natureza proprietária da azienda, Carnelluti681 
subscreve que esta tem a função e a estrutura de um direito real; habi-
litando ao seu titular a oponibilidade erga omnes quanto às prestações 
negativas em face de terceiros, além de, no perfil interno, permitir-lhe 
todas as faculdades que entender pertinente. tangenciando o espinho-
so tópico sobre a posse e propriedade de bens incorpóreos, Martins-
Costa682 sublinha haver vetusto preconceito683 que é injustificável sobre 
a associação direta, arbitrária, e limitada entre o direito prescrito no 
art. 1.196684 do Código Civil e os bens corpóreos. deste modo, no 
raciocínio fundamentado da boa doutrina gaúcha, tal como há a posse 
de ações escriturais de uma sociedade, tal como é possível à usucapião 
de linhas telefônicas685 (que são bens incorpóreos), certamente há o 
preenchimento da fattispecie do empenho de alguma das faculdades 
dominiais para aquele que empresaria o estabelecimento.

Em que pese não se poder endossar a integralidade da ótica de 
Barreto filho em sua derradeira obra, há de se perceber a inteligência 
construtiva em incompatibilizar o perfil mutante da azienda, especialmen-
te no ambiente digital, com o caráter cerrado dos domínios civis. neste 
mesmo caminhar ideológico, Carnelluti686 suscita que um proprietário 

681  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 50.

682  MARTINS-COSTA, Judith Hoffmeister. Usucapião de Coisa Incorpórea: breves notas sobre 
um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, 
Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 
632 – 643. Acerca da incidência da posse sobre bens incorpóreos vide ainda GOMES, 
Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 41. No tocante à 
chamada quasi possessio, a posse de direitos, no direito Romano, vide CHAMOUN. 
Ebert. Instituições de Direito Romano. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 228; ASSIS, 
Araken de. Prefácio à 2ª Edição. In ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A 
Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-
Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

683  BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 89.

684  Art. 1.196. “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno 
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

685  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Verbete de Súmula 193: “O DIREITO DE USO 
DE LINHA TELEFONICA PODE SER ADQUIRIDO POR USUCAPIÃO”.

686  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 



182 - e—stabelecimento

de um bem imóvel pode batizar seu sítio com o mesmo nome que o do 
vizinho, mas que tal prática não seria facultada ao concorrente quanto 
aos estabelecimentos lindeiros. ou seja, em que pese ambas as hipóteses 
confluírem em uma espécie proprietária, há inúmeras diferenças entre 
cada tipo dominial. de outra monta, Menezes de Cordeiro bem percebe 
que a publicidade exercida no mercado mobiliário não é tão solene (a 
exceção dos sistemas da propriedade industrial e da automobilística no 
Brasil), a carecer de registros públicos, de modo a habilitar o exercício 
dominial. aliás, o direito Comercial é marcado pela simplicidade das 
formas e pela maleabilidade de práxis687, de modo a acelerar o processo 
de circulação de capital e bens; o que é compatível com uma publicidade 
fática da posse ou propriedade de bens móveis.

assim, há como se compatibilizar uma propriedade empresarial 
cambiante com a publicidade fática (não formal) para conceber a natu-
reza jurídica do estabelecimento comercial perante seu titular. aliás, tal 
propriedade especial seria do conjunto heterógeno, sem necessariamente 
ver repercutida à singularidade dos bens que o integram688, tal como é a 
natureza mobiliária da azienda, mesmo quando dela faça parte um imóvel. 
Em outras palavras, o direito real incide sobre o conjunto organizativo de 
bens, e, nos meandros cibernéticos, com características predominante ou 
essencialmente imateriais.

o fenômeno da ficção689 jurídica não cuida de um “ornitorrinco” ju-
rígeno, sendo uma questão de ponderação e política pública, ou ainda de 
análise pelo legislador sobre a eficiência do sistema. Exemplificativamente, 
os artigos 79, 80, incisos i e ii690, e 81, incisos i e ii, do Código Civil, 

Editorial Porrua, 1945, p. 53.

687  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
tribunais, 2012, p. 43.

688  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 42.

689  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 228.

690  Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artifi-
cialmente. Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: I – os direitos reais 
sobre imóveis e as ações que os asseguram; II – o direito à sucessão aberta. Art. 81. 
Não perdem o caráter de imóveis: I – as edificações que, separadas do solo, mas 
conservando a sua unidade, forem removidas para outro local; II – os materiais pro-
visoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.
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trazem verdadeiras presunções absolutas, que podem não ter real compa-
tibilidade com a natureza jurídica do acervo patrimonial ali tratado. Entre 
tais hipóteses regulatórias, destaca-se o direito à sucessão aberta, que tem 
durante o período em que não se adjudica os bens em favor dos herdeiros 
ou legatários, conteúdo incorpóreo691, e cujos bens podem sequer versar 
sobre um patrimônio de raiz. o caso dos estabelecimentos comerciais não 
cuida, sequer, de uma grande ginástica jurídica de modo a contemplar tal 
ficção, visto que a própria Lei número 10.406/2002, cuidou de prever a in-
cidência de direitos reais outros, sobre o exercício da titularidade dominial 
aziendal. noutros termos, muitas vezes por questões econômicas o titular 
do estabelecimento abdica parcialmente de algumas de suas faculdades 
dominiais, temporariamente, ou grava seu patrimônio em prol de acesso 
a crédito mais barato. Entre os dispositivos que evidenciam a natureza 
real do estabelecimento, ganha destaque o art. 1.144692, que condiciona 
a oponibilidade real do usufruto693, havido sobre o fundo de comércio, ao 
registro público. não obstante, o Código Civil também prevê especifi-
camente o usufruto de uma parcela patrimonial mobiliária694, e de uma 
universalidade695; clarificando a elasticidade696 dominial.

tendo em vista a classificação maleável697 da universitas que incide 
sobre o estabelecimento, em um período estático como universalidade 

691  Permita-se aqui a redundância, visto que todo direito tem a essência incorpórea. O 
que se altera é o bem da vida sobre o qual se projeta o direito que, sendo uma coisa, 
será corpóreo, ou tendo existência puramente imaterial, incorpóreo.

692  Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento 
do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à 
margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público 
de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

693  GOMES, Orlando. Direitos reais. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 313.

694  Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um 
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos 
e utilidades.

695  Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da 
coisa e seus acrescidos. 3º Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte 
de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço 
pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, 
vala ou valado.

696  Sobre a elasticidade como característica das universalidades de direito vide OLIVA, 
Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 59.

697  Sobre conceitos instáveis como sinal de higiene sistemática vide ARONNE, Ricardo. 
Propriedade e Domínio. A Teoria da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos 
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de fato, mas em um período de transposição subjetiva de titularidade 
como universalidade de direito; resta perquirir as peculiaridades de tal 
tipo proprietário para com as aziendas mercantis virtuais. Conforme an-
tecipado em capítulo supra, certos e-stabelecimentos têm na sua essência 
elementos imateriais (sem ignorar eventual fonds de boutique), prestam 
serviços e ou fornecem produtos puramente intelectuais, sendo elencados 
como a união heterógena de bens intangíveis. dessa forma, a titularidade 
do estabelecimento cibernético cuida de propriedade comercial específica, 
que pode ser classificada como propriedade imaterial.

note-se que se de um lado os requisitos da distintividade, da origina-
lidade, da novidade, e da atividade inventiva são imperativos à constituição 
e oponibilidade dos chamados direitos intelectuais clássicos; a idiossincrasia 
da propriedade da universalidade aziendal cuida da criatividade na forma-
ção de sua identidade (intrinsecamente diversificada). Logo, o contributo 
mínimo advém da cintilância organizativa do titular, na composição de seus 
elementos individuais. não obstante, enquanto o critério legal para a de-
claração ou constituição de direitos de propriedade intelectual sejam filtros 
objetivos (pautados no estado da arte), tal não ocorre com o estabelecimento 
comercial. a mensuração qualitativa do último se dá pela estabilidade e 
ascensão material do aviamento que é fruto direto da eficácia comunicativa 
(mesmo que com elementos descritivos), e da confluência dos fatores de 
produção e práxis eleitas (como preço, condições de venda e prestação de 
serviço); ainda que estes não sejam particularmente inovadores ou criativos. 
Estabelecimentos comerciais na internet dotados de elementos vetustos, 
mas populares, tradicionais e até clichês, podem ser mais particularmente 
afeitos ao sucesso do que à bancarrota. Portanto, pode-se atribuir que a 
originalidade constitutiva é meramente funcional e estética, não havendo 
qualquer demanda estrutural-inovadora. desta forma, o critério do contri-
buto mínimo será subjetivo, caracterizado pela ausência de um crivo legal 
preestabelecido, e impactado externamente pelas preferencias mercantis. 
outrossim, a partir do momento em que o titular destina conteúdo sufi-
ciente a dar função ao nome de domínio, habilita a interlocução mercantil 
com o público alvo, e integra elementos conglomerados ao perfil objetivo 
unívoco, está formada a azienda mercantil cibernética.

Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2014, p. 28.
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Por esta mesma distinção, a propriedade aziendal não incide sobre 
os elementos a ela integrantes, visto que tal raciocínio conduziria a uma per-
versão das políticas públicas que versam, verbi gratia, sobre os direitos da 
propriedade intelectual. na hipótese ora combatida (de que o domínio 
incidiria, inclusive, sobre os bens integrantes do e-stabelecimento, in-
dividualmente) poder-se-ia criar o paradoxo de um segredo industrial, 
sem a devida publicidade e o procedimento administrativo junto ao 
inPi, ser tutelado como direito real. não obstante, tal linha ideológica 
não explicaria como uma tecnologia sem um salto inventivo devido, 
poderia receber o forte amparo de um direito de propriedade. deste 
modo, até mesmo para não perverter o paradigma da liberdade698 alheia, 
circunscreve-se uma propriedade conglobante da organização em si.

no perfil interno, os poderes dominiais do titular do estabelecimento 
são os de uso, gozo, fruição, transformação699 e disposição da universitas, 
sendo a exclusividade advinda do comando legal do art. 1.228 do Código 
Civil, que lhe é, mutatis mutandi, aplicável. neste sentido aponta a redação 
do também supracitado art. 1.143 do CC, que destaca a possibilidade do 
trato econômico unitário da azienda. Portanto, a imaterialidade do bem 
– e sua ínsita característica de não rivalidade700 – o torna mais suscetível 
de turbação por parte dos não-proprietários, sendo a lei a fonte respon-
sável pela artificial indução de escassez no exercício da titularidade. tal 
fragilidade701 é ainda maior no ambiente cibernético pelas inúmeras fa-
cilidades de impactos diretos (como crackers, consumidores que difamam 
o titular aziendal, regulação estatal sobre a atividade exercida online, ou 
por terceiros que promovem o inculcamento), e indiretos (como a regu-
lação sobre o mercado de softwares que é utilizado como insumo para a 

698  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. xi.

699  Esta faculdade merecerá destaque no capítulo que versa sobre o conjunto imagem 
da azienda.

700  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 52.

701  “A verdade é que a arquitetura aberta da mídia social com frequência estimula aqueles 
que carecem de integridade a destruir a reputação de pessoas inocentes. Em nossa 
era de hipervisibilidade, bastam uma câmera de vídeo e uma conta no Skype para 
realmente destruir a vida de alguém” KEEN, Andrew. #vertigemdigital. Por que as redes 
sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. Tradução: Alexandre Martins. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 62.
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azienda mercantil, a restrição da publicidade de cigarros que era feita em 
um determinado e-stabelecimento). se nas propriedades intelectuais a 
utilização concomitante do bem imaterial é objeto de atenção, e até de 
receio (quando não há expressa aquiescência) do titular, tal práxis é a fonte 
econômica e a ratio ethos de muitas aziendas na Internet. nessa esteira, 
em determinadas espécies de e-stabelecimento, como nas redes sociais, 
o proprietário é o portador da regência arquitetural de seus domínios, ele 
regula o funcionamento, determina os limites de autonomia do usuário, 
além de habilitar o uso do seu “espaço” para atividades comerciais de 
terceiros etc. Portanto, em que pese o controle originário ser unívoco (ou 
pelo proprietário, seu delegado ou pelo titular de direito real ao domínio 
incidente), a utência e o gozo não são individuais, bem como se outorga 
margem de discricionariedade para terceiros comerciantes e destinatários 
finais fixarem suas próprias regras. ou seja, é possível compreender um 
tipo de propriedade que não é caraterizada pela chamada unidade de 
domínio702, visto que faculta uma superposição de regimes jurígenos703, 
naquilo que a doutrina anglófona denomina de bundle of rights704 (ou 
direitos sobre outros direitos705). um multiverso de pessoas pode simul-
taneamente desfrutar das faculdades da universalidade, desde que assim 
seja consentido pelo seu titular. Portanto, na universitas imaterial, mais 
de uma pessoa pode exercer faculdades reais, de idêntica natureza, sobre 
o mesmo bem, visto que o desdobramento dominial da universalidade não 
acarreta a limitação intrínseca da propriedade intangibilizada. Em azien-
das com o fito de serviços que permitam a terceiros elegerem tal sufixo do 
nome de domínio para a constituição de seus próprios estabelecimentos, 
constituem-se multipropriedades que não são time sharing. Há a conexão 
imaterial sediada na azienda online hospedeira, e a concomitância de pro-
priedades que convivem harmonicamente no estabelecimento principal.

702  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularida-
des e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 64.

703  No sentido de como a internet possibilita um modelo includente e de participação 
coletiva, e como isso transforma a ideia de função social da propriedade empresarial 
na internet vide RODOTÀ, Stefano. Il Terribile Diritto. 3ª edizione, Bologna: Società 
Editrice il Milino, 2013, p. 463.

704  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 16.

705  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 230.
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no mesmo sentido, um mesmo titular pode ser o polo ativo no 
liame dominial de diversas aziendas online, cada qual composta de ele-
mentos distintos, mas jungida à afetação eleita na autonomia privada. 
aliás, nada obsta que um agente econômico que atue ciberneticamente, 
especialmente em mercados em que o conhecimento de uma língua es-
trangeira não seja costumeiro, eleja um agente econômico local para ser o 
franqueado máster, ou o usufrutuário da propriedade mercantil dentro do 
nome de domínio local (a exemplo do “.br”, “.as”, “.arg” etc). deste modo, 
ao externalizar parcela do controle das atividades empresariais ao player 
local (transferindo todas ou algumas das faculdades d’antes concentrada 
no direito real máximo em favor do arrendatário, ou do usufrutuário), 
se minimizam as assimetrias informacionais e culturais que impactam 
economicamente a atividade empresarial; além de se exercer a faculdade 
de fruição comercial da propriedade. ademais, cuida-se de um modo 
perspicaz apto a diminuir a incidência de importações paralelas quando o 
e-stabelecimento não fornece bens imateriais. uma vez delegado o poder 
de exploração da azienda mercantil internauta a um terceiro, facilita-se a 
regulação706 de condutas pelo “delegatário”, possibilitando um resguardo 
mais cauteloso quanto à padronização do serviço ofertado. a desperso-
nalização das relações comerciais para com os destinatários finais que é 
típica da imaterialidade cibernética707, facilita tais espécies negociais de 
segregação voluntária entre titularidade e controle do estabelecimento. 
Em outras hipóteses, especialmente nas redes de franquia, não é incomum 
a existência de um único sítio cibernético acessório – azienda secundária – 
com o fito de informar sobre o franqueado que possua o estabelecimento 
tradicional mais próximo ao consumidor. no entanto, em tais hipóteses, 
não há propriamente o uso do e-stabelecimento como forma de elasti-
cidade dominial, mas, apenas, como “catálogo” informativo-publicitário.

no tocante à disposição da propriedade da universalidade, nos 
termos antecipados do primeiro capítulo, o trespasse é negócio jurídi-
co perfeitamente hábil à alienação do estabelecimento cibernético; ou 

706  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 50.

707  KLEIN, Vinicius. As Contratações Eletrônicas Interempresariais e o Princípio da Boa-fé 
Objetiva: o caso do EDI. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e Internet. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 388.
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quando inviável a relação econômica pelo deficit irreversível, é preclara a 
possibilidade de cessação ou abandono da atividade e do perfil objetivo da 
empresa. Com relação ao trespasse, bem se sabe a construção doutrinária 
e pretoriana708 contra uma redação ampliativa da cessação concorrencial 
(vedação ao reestabelecimento), tendo sido edificada ratio de delimitação 
territorial e temporal para seu cumprimento. Contudo, na toada defen-
dida na presente tese, tal como a tutela do estabelecimento empresarial 
importa em proteção do direito de propriedade (comercial, na forma 
do art. 5º, XXii, da CrfB), de outra monta, o interesse juridicamente 
protegido de aceder à propriedade (art. 5º, caput, da CrfB) mediante 
a constituição de novo estabelecimento eventualmente rival também o 
é. outrossim, no contexto próprio dos negócios jurídicos celebrados na 
internet, que é caracterizada pela sua dinamicidade, seu teor de pujan-
ça internacional, merece detida reflexão a extensão do hiato temporal 
máximo fixado (quanto à obrigação de não fazer) como razoável pelas 
fontes do direito.

Conforme exposto no primeiro capítulo, a importação da lógica 
tradicionalista do estabelecimento comercial, de modo a realizar uma 
subsunção literal no ambiente da internet, gera um anacronismo conside-
rável. deste modo, se faz necessária uma tradução709 que adapte as velhas 
teorias às novas realidades, linguagens e contextos, permitindo que os princípios, 
postulados, valores e regras rejam com precisão o “mundo internauta”. neste 

708  “Por outro lado, quanto ao período de vigência da cláusula de “não restabelecimen-
to”, “por prazo indeterminado”, deve-se reconhecer como abusiva. O entendimento 
firmado pelo eg. TJ-PR de que a lei não impôs limite temporal máximo não representa 
a melhor interpretação para o tema em exame, pois o ordenamento jurídico pátrio, 
salvo expressas exceções, não se coaduna com ausência de limitações temporais 
para vedação ao exercício de direitos ou com limitações por tempo indeterminado 
de tais vedações (...)Nessa perspectiva, deve ser reconhecido como abusivo o prazo 
“indeterminado” da cláusula de “não estabelecimento”, fixando-se o limite temporal 
da vedação em 5 (cinco) anos, lapso de tempo razoável, pois adotado em norma que 
o legislador veio a editar no já transcrito art. 1.147 do Código Civil de 2002. Ademais, 
como apontado no Enunciado nº 470/CJF supratranscrito, entende-se como cabível 
a intervenção do Poder Judiciário para revisar cláusula de “não restabelecimento”, 
quando o prazo ajustado mostrar-se abusivo. Assim, reconhecendo-se como abusi-
vo o prazo indeterminado, no pertinente ao prazo de validade da cláusula de “não 
restabelecimento”, deve-se fixá-lo em 5 (cinco) anos, a contar da formalização do 
negócio jurídico” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Raul Araújo 
Filho, REsp 680.815/PR, DJ 03.02.2015.

709  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 119.
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sentir, todo o ordenamento jurídico é pautado pelo metaprincípio da 
proporcionalidade que responde ao axioma da igualdade, de modo a evitar 
um leito de procusto na estipulação de regras incidentes sobre situações 
bastante distintas. desse modo, verbi gratia, os prazos da usucapião va-
riam de acordo com o tipo de bens (móveis ou imóveis), com o contexto 
(urbano, rural, pequena propriedade) envolvido; tal como no ambiente 
tributário não se aplica uma única alíquota para o imposto de renda, 
mas há a contemplação do ideal da capacidade contributiva. Portanto, 
seria incoerente710 a importação ao mundo virtual mercantil do mesmo 
rigor (quiçá inconstitucional) do comércio clássico quanto às constritivas 
cláusulas de “não concorrência”711, que se tornaram standard pela redação 
do Código Civil vigente712. Em um nicho econômico em que players se 
tornam gigantes mundiais em meses, ou decaem de maneira galopante 
em semanas, qualquer período superior a dois anos parece atuar de 
modo disfuncional ao múnus que é o direito de propriedade. seja pelo 
enfoque do titular (categorizado como direito subjetivo), ou por aquele 
dos “não titulares” (poder jurídico), a inércia empresarial só é legitimada 
de modo excepcional. não obstante, como ressalva a boa doutrina, até 
mesmo o prazo convencionado pode ser objeto de redução se se provar a 

710  Em sentido contrário, vide QUEIROZ, Regis Magalhães Soares de. Vedação da Con-
corrência do Trespassante do Estabelecimento Empresarial: seus limites e sua aplicação 
no espaço real e virtual. São Paulo: Dissertação de Mestrado, orientada pelo Professor 
Titular Newton de Lucca, defendida perante a FADUSP, no dia 07.06.2000, p. 160.

711  Por sinal, tomando-se como base que tais cláusulas são erigidas sob um contexto 
personalíssimo, e que a característica da internet é a fungibilidade e a despersona-
lização, muita cautela deve ser edificada no transporte desse tipo de previsão no 
ambiente digital: “A primeira dimensão da interpretação restritiva da cláusula a ser 
sustentada é a de sua leitura enquanto obrigação de natureza intuitu personae (per-
sonalíssima). Esta implica na impossibilidade de sucessão ou sub-rogação da posição 
contratual 147 assumida na cláusula de não restabelecimento pelo alienante e pelo 
adquirente do estabelecimento comercial” REQUENA, Rodrigo Leitão. Cláusula de 
Não Restabelecimento: a necessária interpretação restritiva do art. 1.147 do Código Civil. 
Rio de Janeiro: Revista da EMARF – TRF-2, vol. 21, nov/2014, p. 387.

712  Em que pese se compreender que em certos casos a vedação à concorrência pode 
ser um meio saudável de garantir boa compra ao adquirente, o autor enxerga um pa-
radoxo na concomitância do princípio constitucional de liberdade de concorrência 
e iniciativa, e, de outro lado, uma redação da Lei 10.406/2002, que parte da premissa 
contrária. Ou seja, o silêncio das partes deveria importar em liberdade, e não em 
cerceamento econômico. No mesmo sentido: FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito 
Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresaria, as sociedades. 
4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 141.
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consolidação do aviamento do adquirente713. Certo é que não há função 
social na cessação da atividade comercial profissionalmente exercida 
per se, visto que a obrigação de não fazer do alienante não gera postos de 
trabalho, não resulta em arrecadação tributária, além de poder importar 
em uma estagnação da produção intelectual. a pauta constitucional 
direciona o intérprete às soluções, mesmo apriorísticas, que prestigiem 
a concomitância mercantil desde que leal.

outrossim, é possível enveredar posição de limitação bienal às 
eventuais cláusulas de não concorrência no trespasse do e-stabelecimento, 
bem como um desígnio territorial da mesma constrição competitiva 
que não importe em uma cessação internacional das atividades. se o 
sufixo do nome de domínio não pode ser tomado, por si só, como a 
delimitação “territorial” da abstenção, o mercado dos destinatários das 
aziendas cibernéticas pode ser estabelecido tomando a origem do iP do 
consumidor; a depender de cada fattispecie comercial. noutros termos, 
se o fundo de comércio internauta alienado atendia, essencialmente, a 
um mercado regional, nada deve impedir o reestabelecimento imediato 
para a atuação específica em um outro rincão do mesmo país, desde 
que não haja qualquer forma de inculcamento. tais hermenêuticas são 
mais saudáveis à realidade cibernética, pois de um lado apreciam a tu-
tela proprietária do adquirente, sem transbordar a disfuncionalidade do 
instituto anticompetitivo (que é a exceção) e, assim, manietar o acesso a 
novas propriedades universitas ao alienante.

Com relação ao perfil externo da situação proprietária aziendal 
cibernética, o objeto jurídico será partícipe de diversas relações714, sendo 
algumas de conteúdo cooperativo (conforme antecipado no capítulo 
supra, com a cooperação sendo estabelecida com consumidores, presta-
dores de serviço, outros agentes econômicos que laboram na distribui-
ção, publicidade, e ou/fabricação), e outras tantas de teor competitivo. 
noutros termos, quando não se está diante de vínculos cooperativos, 
diversos titulares de estabelecimentos rivais perseguirão o mesmo objetivo 

713  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 140.

714  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de direito civil I. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1979, p. 145.
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em detrimento d’outro. ressalte-se que o contexto virtual, com menores 
custos envoltos que reduzem as barreiras à entrada de novos players, é 
caraterizado pela constante concorrência715. a simultaneidade de diversos 
agentes econômicos aptos à prestação do mesmo serviço, de idênticos ou 
símiles produtos, faz com que certas propriedades aziendais sejam estru-
turalmente infungíveis, mas funcionalmente fungíveis. a acessibilidade 
internacional, e a possibilidade de prestação de serviços e a alienação de 
produtos exclusivamente virtuais, faz com que a elasticidade competitiva 
seja realçada. Por tal mote, a fidelização relacional externa mediante a 
utência dos signos distintivos (conforme descrito em capítulo porvir) 
será de relevância estratégica ao titular. Quanto maior for o número de 
e-stabelecimentos rivais, havendo um balanceamento no poder de mer-
cado, menor será o valor relativo do perfil objetivo da empresa. noutros 
termos, com uma inflação de propriedades aziendais, menor é o valor 
intrínseco de cada uma delas em um ambiente de escassez econômica.

não obstante, de modo indireto a jurisprudência vem consolidando o 
entendimento de que a azienda virtual comporta um tipo de propriedade 
privada, que, para certos efeitos, não é sujeita à frequência coletiva (ainda 
que individualmente um número ilimitado de pessoas possa, simultanea-
mente acessá-la). tal entendimento representa o oposto do que ocorre na 
propriedade dos estabelecimentos comerciais716 tradicionais-físicos, que 
cuidam de domínios privados com frequência pública. nesse sentido, em 
prestígio absoluto ao legitimado extraordinário para a realização da cobrança 
dos direitos autorais, e em vilipêndio a outros tantos valores constitucionais 
(como o da privacidade, e o da liberdade), o próprio superior tribunal de 
Justiça entendeu que quartos cerrados de motéis são, para efeitos legais, 
locais de frequência pública717. de outro lado, em um interessante litígio em 

715  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 201.

716  Em uma situação um pouco diversa dos clubes de associados, que cuidam de pessoas 
jurídicas de direito privado, com propriedade privada, e de frequência privada.

717  “Atualmente a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os quartos 
de hotéis e motéis são considerados lugares de frequência coletiva para efeito de 
cobrança de direitos autorais, quando equipados com aparelhos de rádio ou televi-
são”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Honildo Amaral de Mello 
Castro, REsp 704.459/RJ, DJ 23.02.2010. Tal conclusão mostra-se, particularmente, 
perigosa quando se atribui aos fiscais do ECAD o poder de polícia. Em uma exegese 
que combina subsunção (leitura puramente gramatical) da lei, com uma completa 
ignorância da realidade, há um convite coletivo para um droit de résistance.
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que um e-stabelecimento (exclusivamente virtual) com fito de rede social 
(Myspace) sofreu uma ação de cobrança de direitos autorais por suposta 
execução pública de conteúdo autoral, movido pelo Escritório Central de 
arrecadação, dirimiu-se sobre o tipo de frequência que um estabelecimento 
comercial na internet faculta. Em síntese, a azienda disponibilizava sub-
domínios para que terceiros veiculassem suas obras, promovessem suas 
atividades culturais-empresariais, que ficavam disponíveis a acesso irrestrito 
via streaming. nesse sentido, o ECad pleiteou a cobrança dos valores que 
entendeu devidos, advogando a execução pública do conteúdo audiovisual. 
Entretanto a Corte decidiu que a “azienda mercantil cibernética” facultava o 
mero acesso individual às obras718, o que não se enquadrava com a fattispecie 
legal que legitima a atuação do órgão monopolista.

ressalve-se que o acesso àquela azienda virtual – naquele caso – não 
engendrar o fato gerador da cobrança, tal não extirpa a cobrança do ECad, 
pelo uso de tal e-stabelecimento, se o emprego se der em um local de 
frequência coletiva. Exemplificativamente, um disc-jóquei – que ao invés 
de trazer o conteúdo audiovisual a ser executado em uma mídia – decide 
acessar o conteúdo autoral direto de um e-stabelecimento de hospedagem 
musical, para entreter os consumidores em um clube noturno; estar-se-á 
diante de fato que legitima a cobrança. a ratio juris do julgado visa a dú-
plice cobrança (uma ao agente econômico profissional-hospedeiro, e outra 
àquele que executa o conteúdo virtual), ou ao menos, a cobrança quando 
a utência final for estritamente privada.

718  “Com esses conceitos, é possível concluir que a prática de transmitir música por 
meio da Internet (streaming), através do sistema de webcasting não configura uma 
performance pública do conteúdo, na medida em que a transmissão é cedida 
individualmente ao usuário. 39. “Admitir-se que outras pessoas possam estar próximas 
ao computador ou à volta de um aparelho telefônico smartphone) para enquadrar o 
streaming como execução pública é forçar demais aquilo que normalmente ocorre 
(art. 335 do CPC). Não se pode aceitar aqui meras ilações da parte. Diante disso, con-
clui-se que não cabe ao ECAD fiscalizar e cobrar os direitos autorais pretendidos nesta 
demanda, uma vez que eles decorrem da distribuição individualizada de fonograma. 
Tal atuação caberá, apenas, aos artistas ou gravadoras” BRASIL, Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, 10ª Câmara Civel, Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, AC 
03860893320098190001, J. 04.02.2015. No mesmo sentido: “Assim, resta evidente 
que o sistema “streaming” adotado pela parte ré não configura uma execução pública, 
uma vez selecionado pelo usuário o conteúdo que deseja ouvir, será iniciada uma 
transmissão individual e a execução da obra musical será restrita apenas a localidade 
daquele usuário” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 14ª Câmara 
Civel, Des. Cleber Ghelfenstein, AC 01761310720098190001, DJ. 15.09.2016.
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Em um outro e-stabelecimento de similar funcionalidade, o Youtube 
realizou negócio jurídico719 com o ECad no sentido de pagar (um 
diminuto “pedágio”) pela execução do conteúdo audiovisual ali dispo-
nibilizado, não tendo sido necessária uma ação judicial. sublinhe-se 
que não há uma efetiva distinção entre a situação do Youtube para com 
a do Myspace, e que possivelmente o primeiro ente empresarial teria 
sido exitoso em uma pretensão judicial de resistência, se assim desejasse 
correr os riscos intrínsecos de qualquer lide. Em matérias (internet, 
estabelecimento comercial virtual, natureza jurídica do acesso à proprie-
dade privada e sua utilização) tão controversas e escassas de doutrina 
e julgados, alguns agentes econômicos preferem a composição imedia-
tamente onerosa, mas menos maléfica à sua finalidade mercantil. Por 
óbvio que tais e-stabelecimentos fazem uso da propriedade intelectual 
de terceiros como insumo mercantil, afetando tais espécies de criação ao 
múnus funcional-econômico de sua atividade; noutros termos, é nítida 
a existência de lucro. Mesmo a doutrina mais progressista720 no tópico 
dos usos privados de conteúdo proprietário de outrem, conduz que a 
inoponibilidade dos direitos econômicos incidentes sobre a proprieda-
de intelectual alheia teria como fito as atividades puramente culturais, 
privadas e sem escopo da mais valia.

Entretanto, não aparenta ser acertada tamanha circunscrição por 
parte da doutrina, visto que o conteúdo do decisum que favoreceu o titular 
da azienda Myspace não versou sobre a finalidade gratuita ou lucrativa de 
seu mister. Por sinal, a própria Lei 9.610/98721 (em que pese ser de cunho 
excludente, ultrapassada, bitolada, e excessivamente parcial em favor dos 
fatores reais do poder, e merecer urgente reforma), não tem no escopo da 
“mais valia” um critério para a liberdade ou para a restrição da utilização 
remunerada dos direitos autorais. o julgado do tribunal de Justiça flu-

719  ALMEIDA, Eduardo & MIRANDA, André. Ecad Cobra Taxa Mensal de Blogs que Utilizam 
Vídeos do Youtube. Disponível em O GLOBO, http://oglobo.globo.com/cultura/eca-
d-cobra-taxa-mensal-de-blogs-que-utilizam-videos-do-youtube-4233380, acessado 
em 06.03.2015.

720  SOUZA, Allan Rocha de. A função social dos direitos autorais. Campos: Ed. Faculdade 
de Direito de Campos, 2006, p. 290.

721  “O pagamento de direitos autorais devidos em virtude da execução de obras musicais, 
a partir da edição da Lei 9.610/1998, independe da aferição de lucros por parte de 
quem as executa publicamente”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. 
Nancy Andrighi, REsp 1416758/RS, DJ 20.06.2014
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minense fez uso de um argumento um tanto mais sofisticado: a Lei de 
direitos autorais já é, per se, profundamente expansiva em detrimento das 
liberdades e direitos culturais, outrossim a legitimidade proprietária deve, 
em todo caso ser interpretada estritivamente. de fato, ainda que um ou 
outro dispositivo da Lei mencione722 o emprego da internet como forma 
de utência do direito autoral, nos idos do final do século XX, não se poderia 
antecipar a (r)evolução tecnológica, a queda do download, a ascensão das 
redes sociais, e a consagração do streaming. Portanto, a fundamentação da 
isenção de cobrança (a extirpação de tal custo de insumo a tais espécies de 
aziendas internautas) tem como esteio a utilização privada723, a execução do 
conteúdo audiovisual individualizada, e não a ausência da prática lucrativa 
de quem faz a hospedagem do conteúdo.

se a tecnicidade da fundamentação gera um resultado jurídico justo, 
quanto às soluções diferenciadas para situações jurígenas símiles (a uti-
lização, verbi gratia, de música na azienda tradicional ou na virtual), ou 
não, tal cuida de teor eminentemente polêmico. uma lei que claramente 
atende mais aos interesses dos titulares (que raramente coincidem com os 
autores) claudicou nesse mister para tal núcleo de interesses; e, em uma 
análise conglobante, não é possível o tratamento dos hipersuficientes de 
modo paternalístico. a hermenêutica empregada no decisum não é nada 
teratológica, bem como versa sobre uma lide empresarial, de agentes 
econômicos pujantes que buscam, legitimamente, as brechas jurídicas 
para a maximização de seus interesses. Por sinal, a prevalecer (em sede 
recursal) o entendimento esposado pela Corte da cidade de são sebastião 
do rio de Janeiro, fortifica-se o teor proprietário das universitas ciberné-
ticas bem como se estimulará tais práticas lucrativas que gozam de custos 
mais tímidos com relação aos insumos.

722  Art. 105 da LDA: “A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a 
comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações 
e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão 
ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competen-
te, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações 
cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que 
o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e 
conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro”.

723  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvér-
sias e estratégias. Rio de Janeiro: Revista de Direito Autoral, Ano I, Número I, Agosto 
de 2004, p. 5.
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Em suma, o perfil aziendal cibernético pode ser caracterizado 
como propriedade privada comercial (e portanto, imaterial, evanescente, 
dinâmica724, maleável, de célere obsolescência, de peculiar elasticidade), 
móvel, funcionalmente infungível, concorrencial, de índole conglobante 
(sem, necessariamente importar no liame dominial sobre seus elementos), 
habilitadora de multipropriedades (também denominado bundle of rights, 
ou sobreposição de direitos), de utência multilateral, e de acessibilidade 
individual. Com tal síntese ideológica diversas consequências práticas 
de tal natureza proprietária advêm, tal como ser a azienda sujeita à pos-
se, à usucapião725, poder ser protegida via ação possessória ou petitória, 
impregnada – internamente – pela função social, ser sujeita a direitos 
reais de garantia, bem como à desapropriação.

724  BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 107.

725  MARTORANO, Federico. L’Azienda. Torino: G. Giappichelli Editore, 2010, p. 95.
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6. Quinto capítulo: exclusividades e diferentes 
atributos, a afetação patrimonial

Capítulo Quinto – Exclusividades e diferentes atributos, a 
afetação patrimonial – 6.1 da personalidade à delimitação de 
risco por outras técnicas; 6.2 do dogma da legalidade estrita 
ao princípio da juridicidade; 6.3 da afetação patrimonial na 
fundação; 6.4 da afetação patrimonial voluntária por analogia 
da lege lata; 6.5 a separação intra-personalidade do patrimônio 
e resguardos; 6.6 da afetação patrimonial nas aziendas comer-
ciais na internet; 6.7 da publicização da afetação patrimonial 
voluntária nos e-stabelecimentos.

o presente capítulo enfrenta a visão tradicional da doutrina que 
junge patrimônio e personalidade jurídica como conceitos complementa-
res e inseparáveis; contempla formas de predomínio objetivo de núcleos 
de interesse; investiga as afetações patrimoniais sem a criação de nova 
personalidade jurídica já presentes no ordenamento; propõe uma apli-
cação analógica do regime de segregação patrimonial intrapersonalidade 
acarretando um patrimônio geral e outro especial, cada qual com sua fun-
ção e delimitação; e, por último, analisa sua aplicação pragmática nos 
e-stabelecimentos comerciais.

6.1 da pe r s o n a l i da d e à de l i m i taç ã o d e ri s co p o r  
outras técnicas

Historicamente a doutrina726 (subjetivista727) erigiu uma corres-
pondência parcial entre os conceitos de patrimônio e personalidade, 
jungidos sob a ótica da constituição da capacidade de erigir obrigações 
e exercer direitos. Pode-se afirmar que para o período medieval e para 
os pandectístas, o mundo era binário. assim, toda fattispecie seria de 
fácil qualificação entre o que era “certo-errado”, “lícito-ilícito”, “ho-
mem-mulher”, e “estatal-privado”728. Em tal viés, cada pessoa dispu-

726  Sobre a queda de tal ótica doutrinária vide GOMES, Orlando. Introdução ao Direito 
Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 158.

727  Realizando interessante análise sobre a visão da doutrina belga de Aubry e Rau vide 
OLIVA, Milena Donato. Patrimônio Separado. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2009, p. 13; 
ainda BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio 
ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988.

728  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos tribunais, 2013, p. 17.
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nha de uma universalidade de bens e direitos que servia à satisfação 
de seus interesses (econômicos ou existenciais) e dos seus credores. 
neste esteio, para cada personalidade corresponderia um patrimônio 
(conjunto de relações jurídicas imputáveis a um centro de interesses e eco-
nomicamente apreciáveis), unívoco729, a conglobar os elementos passivos 
e ativos de todas as relações jurídicas atribuíveis àquele polo730. Com 
o desenvolvimento das atividades econômicas profissionais, e a trans-
posição parcial das características jurígenas da pessoa física às reuniões 
de pessoas e patrimônios (o sujeito de direito cognominado de pessoa 
jurídica), inaugura-se uma forma lícita de contenção dos riscos, facilita-se 
a captação de recursos e a destinação das atividades profissionais orga-
nizadas sob o perfil subjetivo da empresa. ademais, diante da fragilidade 
da pessoa física, da incompatibilidade de sua coexistência com níveis de 
álea mais elevados, o ordenamento faculta-lhes a edificação de outros 
centros de interesse com uma esfera patrimonial distinta. Para além 
das idiossincrasias estruturais, pode-se consignar que o deferimento 
da personalidade é legitimado pela finalidade – funcionalidade – de 
destinação; deste modo, por exemplo, um cidadão conta com sua 
personalidade natural para a vida privada e coletiva, e dispõe de uma 
EirELi para sua atividade, individual, mercantil.

Com a evolução do tempo, o rol taxativo das personas reconhecidas 
pelo direito foi alargado731 por uma série de inovações legislativas, de 
modo a comportar as variações de natureza (lucrativa ou solidarística, 
pública ou privada, de finalidade política ou religiosa) e de qualificação 
de cada ente jurídico, de acordo com suas peculiaridades. Portanto, de 

729  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 241 .

730  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p.48.

731  “Os direitos personalíssimos não foram criados pelo ordenamento, como acon-
teceu com o direito de propriedade, com o negócio jurídico, com os direitos de 
garantia, entre outros. Trata-se de direitos que foram tão só reconhecidos, vez que 
sempre existiram. Em consequência, não se pode afirmar que eles já atingiram seu 
grau máximo de evolução, porque, à medida que forem se acirrando as relações 
intersubjetivas, poderão surgir outras emanações da personalidade, que deverão 
ser acolhidas pelo ordenamento a fim de proteger seus titulares contra possíveis 
ingerências” FRANCESCHET, Júlio César. Pessoa Jurídica e Direitos da Personalidade. 
ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. 
Temas de Direito Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 117.
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uma origem fincada em um único sujeito de direito (a pessoa física), 
dá-se existência ficta/artificial à reunião patrimonial e a congregação 
de pessoas, para, então, pluralizar os tipos de personalidade existentes no 
ordenamento. Há, inclusive, quem advogue que o norte – das vicissitudes 
que informam o rol das personalidades jurídicas – direcione majorar seu 
elenco com a inclusão de figuras como o condomínio, e certos mamíferos 
não-humanos. de outra monta, para além da dilatação do elenco das 
“pessoas”, paulatinamente se reconhece centros de proteção, ou núcleos 
de interesse (a exemplo dos direitos difusos ao meio ambiente por parte 
das proles futuras, das sociedades não personificadas, os nascituros etc), 
aptos a trazer nova hipertrofia à categoria dos sujeitos de direito, ou “cen-
tros de interesse”. se de um lado a doutrina percebe a repersonalização 
de todo o ordenamento, que irradia os valores e axiomas constitucionais, 
legais e infralegais, também se nota um movimento para-antropocêntrico, 
visando a proteção de núcleos de interesse distintos dos seres humanos.

Com relação ao ambiente patrimonial, as vicissitudes do direito 
também delimitam a incidência da responsabilidade civil para certos tipos 
de bens, excluindo elementos do patrimônio de determinados sujeitos 
de direito à excussão dos credores (como os instrumentos trabalho732, o 
bem de família733, e todo o abstrato campo principiológico do chama-
do patrimônio mínimo). noutra senda, nota-se um extrapolamento do 
controle patrimonial para com o conceito de personalidade em certos 
contextos como o do acervo falimentar perante o falido, o da indispo-
sição significativa de bens para os vivos com sucessores legais, e o do 
patrimônio do ausente (em momento pretérito a partilha). outrossim, 
o dogma segundo o qual a inteireza da massa patrimonial de um sujeito 
responderia integralmente por suas obrigações (e pela de terceiros com 
vínculos jurídicos próximos734), ou que toda pessoa teria ampla autonomia 
na disposição de seu próprio patrimônio, sofre um baque relevante em 
seu viés clássico. os centros de imputação735 jurígena são, cada dia mais, 

732  Art. 833, V, do Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015.

733  Lei 8.009/90.

734  Como a responsabilidade civil in elegendo, in vigilando.

735  Sobre a ideia jurídica de pessoa como um recurso artificial para um feixe de direitos, 
deveres e autorizações, vide KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução à Pro-
blemática Científica do Direito. Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, 
São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 112 e 116.
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complexos e recheados de exceções pelo exercício de ponderações de di-
versos conflitos de interesses juridicamente relevantes: afora hipóteses de 
situações preferenciais736 (em que o ordenamento já exerceu preteritamente 
os juízos de razoabilidade e proporcionalidade737), a vida testemunha o 
definhar da visão apriorística do direito.

Para o ambiente do direito Empresarial, contudo, o sujeito de di-
reito relevante – às atividades econômicas organizadas profissionalmente 
– é a pessoa jurídica tradicional e a EirELi. Conforme antecipado no 
capítulo segundo que tratou do estabelecimento como universalidade, a 
EirELi é pessoa jurídica (elemento subjetivo) em sua carcaça, mas tem 
como efetiva função a separação (objetiva) patrimonial. Como não se 
desconhece, a constituição738 da personalidade jurídica marca um dos 
pontos iniciais de qualquer atividade empresarial pertinente, de modo a 
habilitar certa margem de segurança àqueles que avocarão os riscos da 
seara. Contudo, a banalização da disregard doctrine, a incidência cotidiana 
da chamada “teoria menor”, combinada com a solidariedade obrigacional 
imposta pelo CdC, inauguraram nova fase de fragilidade ao sujeito de 
direito conhecido como pessoa jurídica. Portanto, a utilização da técnica 
da personalização enquanto iter de edificação de autonomia patrimonial, 
separação de atividades, e garantia de segurança econômica aos titulares 
passa a ser ponderada diante de outros centros de interesse credores (tra-
balhistas, fiscais e responsabilidade civil). Logo, o destaque econômico 
dos centros de imputação é pendular e instável.

desta forma, o sistema jurídico – no que é atinente à delimitação 
patrimonial e a expansão da reparabilidade dos danos injustos – tornou-se 
mais opaco, “abraçando” a utilização dos seguros e resseguros nas relações 
jurídicas, bem como demandando novas técnicas jurídicas de resguardo. 
Como exemplo do primeiro fenômeno, inclusive pela absorção das novas 
áleas trazidas pela legislação consumerista (expansão da solidariedade 
passiva, da responsabilidade objetiva na cadeia de consumo), tem-se a 

736  Como exemplo vide o caso da liberdade de expressão perante a honra objetiva de 
pessoas públicas. 

737  Ainda assim, nessas hipóteses, o interprete não está refém da subsunção desde que 
a suprassunção seja exercida de maneira fundamentada.

738  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 202.
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prática da contratação securitária nas atividades empresariais, e a práxis 
consequente de embutir tal custo nos preços finais. ou seja, diante de uma 
arquitetura jurídica que atrai ônus econômicos relevantes ao ente empre-
sarial, a resposta estratégica é a externalização dos custos via a maximização 
dos montantes cobrados. Como, teoricamente, os efeitos legais de oneração 
dos fornecedores se dá de forma equânime, cuida-se de conduta horizontal 
e vertical. Entre tantas modalidades mais jovens (sob a ótica do direito 
Positivo nacional) de constrição de riscos, ganha destaque a afetação patri-
monial peculiar às incorporações imobiliárias (Lei número 10.931/2004). 
Conforme dispositivo739 específico de tal diploma, caberá à autonomia 
do incorporador a criação de um patrimônio separado (incomunicável ao 
restante do patrimônio do titular), afetado740 ao múnus exercido, e proposto 
de acordo com os interesses dos terceiros (consumidores).

Cuida, portanto, de faculdade atribuída ao interessado e que, 
apesar de ganhar tipificação legislativa específica, tem nos regimes da 
específica autonomia privada741 e da publicidade742 suas solenes justi-
ficações; os requisitos sine qua non743 de tal modalidade jurígena. Por 
sinal, é a mesma publicidade (via registro744) – conforme antecipado 

739  “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime 
da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, 
bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do 
patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à 
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias 
aos respectivos adquirentes. § 1º O patrimônio de afetação não se comunica com os 
demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros 
patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações 
vinculadas à incorporação respectiva.

740  “Em conseqüência, cada incorporação-patrimônio-de-afetação só responde pelas 
dívidas e obrigações a ela vinculadas. Cada incorporação afetada tem ativo e passivo 
próprios, incumbindo ao incorporador diligenciar a obtenção dos recursos neces-
sários ao pagamento do passivo de cada patrimônio de afetação” BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Nagib Slaibi Filho, AI 
200800223428, DJ29.07.2008.

741  Sobre a compatibilidade dos regimes legais com o adequado exercício da autonomia 
privada nas segregações patrimoniais, vide FIGUEIREDO, Andre. O Negócio Fiduciário 
Perante Terceiros. Coimbra: Almedina, 2012, p. 561.

742  “Art. 31-B Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a 
qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando 
for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.

743  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 57.

744  FRANCESCHET, Júlio César. Pessoa Jurídica e Direitos da Personalidade. ALVES, Alexan-
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no capítulo supra – que instrumentaliza o domínio na externalização 
das relações proprietárias com os “não titulares”745. se se retornar 
ao argumento de parte da doutrina que difere a universitas juris das 
universitas facto pelo critério da qualificação (rectius prescrição do co-
mando) legislativa pura, automática e direta, tem-se um caso gris, visto 
que apesar do texto-regra habilitar tal modalidade de afetação, ela não 
é imperativa (e sim dispositiva), cabendo ao (legítimo) voluntarismo 
proprietário eleger sua incidência. Cuida de mais uma demonstração 
do desenvolvimento das tecnologias jurídicas que não ficam cerradas 
às velhas máximas doutrinárias, erigidas sob um contexto diferente, 
com necessidades e perspectivas peculiares ao seu tempo.

ao permitir tal segregação patrimonial-voluntária se maximizou 
a segurança jurídica dos atores envolvidos em tais relações, catalisando 
e estimulando o crescimento mercantil do setor; além de se ter criado 
um título de crédito (Letras de Crédito imobiliário746) que desbrava 
novel acesso ao capital popular747. Portanto, trata-se de medida salutar 
que, ao minorar o risco, e criar neo receitas, agrega valores e desen-
volve a atividade mercantil imobiliária. não obstante, tal técnica de 
afetação patrimonial permite a formação de uma universitas juris sem 
os custos ínsitos à criação de distinta personalidade jurídica748, além 
de servir como garantia dos interesses tangenciados pela separação 

dre Ferreira de Assumpção. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Temas de Direito 
Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 120.

745  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularida-
des e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 143.

746  “Art. 12. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, 
a Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de 
poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e demais espécies de institui-
ções que, para as operações a que se refere este artigo, venham a ser expressamente 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de 
tradição efetiva, Letra de Crédito Imobiliário – LCI, lastreada por créditos imobiliários 
garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos 
seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização 
monetária nelas estipulados”.

747  Sobre a prevalência da credibilidade da viabilidade de um projeto econômico do 
que perante os sujeitos que os conduz, vide os institutos do Project Finance, das 
Sociedades de Propósito Específico etc: OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário 
à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 138 a 141.

748  Que perpassam pela contabilidade, licenças administrativas, emolumentos, etc.
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econômica749. Como corriqueiramente ocorre com qualquer avanço 
do direito Comercial, trata-se de prescrição legislativa que parte da 
premissa tradicional da preponderância do mercado sobre as coisas, 
o paradigma pretérito de sobrepujança dos bens de raiz perante os 
demais tipos de objetos jurídicos750. de outro lado, a prescrição legal 
toca relevante inovação que pode servir de norte à regulação de outras 
formas de separação de bens, sejam eles peculiares à realidade física, 
ou puramente imateriais.

Pela ótica conservadora-positivista-legalista ainda predominante 
em certos campos do direito, afora a hipótese da afetação patrimonial 
imobiliária, o direito patrício não conheceria formas distintas de afetação 
patrimonial que não envolvam a constituição de nova personalidade jurídica. 
outrossim, combina-se o binômio do rol cerrado das personalidades com o 
conceito de legalidade estrita para se concluir que na esfera privada, salvo 
prévia e expressa “autorização” normativa-textual, a separação patrimonial 
não seria admitida751; ou, não seria oponível a terceiros. neste quadrante, 
acaso sujeitos de direito constituíssem um patrimônio especial fora das 
hipóteses supracitadas, este conteúdo econômico seria oponível apenas 
às partes vinculadas pelo teor obrigacional, a exemplo do que ocorre na 
sociedade em Conta de Participação752. decerto há que se questionar a 
eficácia da expressão legislativa pertinente na especialização patrimonial 
que só vale para imprimir obrigações de não fazer para os sócios; além de 
um “tipo societário” que mesmo registrado perante o órgão relevante não 

749  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 91

750  Como rara exceção de tal fenômeno pode-se destacar a anterioridade legislativa 
da alienação fiduciária dos bens móveis (Decreto 911/69) perante aquela dos bens 
imóveis (Lei 9.514/97), e, posteriormente, o cotejo dúplice de ambas no código civil 
vigente (Código Civil de 2002, art. 1.367).

751  Sobre o mesmo tipo de equívoco cometido pelos positivistas exegéticos que ao 
edificarem o endeusamento de preceitos, ignorando o ordenamento jurídico como 
um todo vide BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Traduzido por Maria 
Celeste C. J. Santos. 10ª Edição, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 20.

752  FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o 
estabelecimento empresaria, as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 236. A culta professora da Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco, coteja, para o caso, a curiosa redação do art. 994 e seu §1º, do Código Civil: 
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, 
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. 
§ 1º A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
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adquire personalidade. tal é uma demonstração da ausência de coerência 
intrínseca753 da ratio legis, muitas vezes edificada pelo puro arbítrio do 
estímulo ou da dissuasão de certas práticas.

novamente, o alvedrio do enfoque obrigacional clássico que geraria 
a mera inter alios acta, também foi mitigado nas últimas décadas pela 
influência da boa-fé objetiva que irradia seus efeitos àqueles que não 
fazem parte, diretamente, do negócio jurídico754; mas, ainda assim, têm 
o dever de respeitá-lo (obrigação de não fazer, advinda de dever jurídico, 
e não de cláusula contratual)755. Por sua vez, na outra faceta, é deveras 
conhecido ao mundo comercial que negócios jurígenos lesivos a outros 
agentes econômicos (especialmente no tocante ao antitruste756) serão 
coactados pela ordem jurídica. outrossim, impingir vedações legais 
à separação patrimonial voluntária, pela mera ausência de texto legal 
específico; ou suscitar que em virtude do nascimento de um ato jurídico 

753  “Discute-se a possibilidade jurídica de dissolução de sociedade em conta de parti-
cipação, ao fundamento de que ante a ausência de personalidade jurídica, não se 
configuraria o vínculo societário. 2. Apesar de despersonificadas, as sociedades em 
conta de participação decorrem da união de esforços, com compartilhamento de 
responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimô-
nio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 3. Não 
há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais 
tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos efeitos jurídicos unica-
mente em razão da dispensa de formalidades legais para sua constituição” BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 1230981/
RJ, DJ 05.02.2015.

754  Sobre como o negócio jurídico exerce fonte normativa-textual por delegação da Lei, 
vide KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução à Problemática Científica do Direito. 
Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 
2011, p. 139.

755  NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: Novos Paradigmas. 2ª Edição, Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, 2006, p. 155; vide ainda MACNEIL, Ian R. O Novo Contrato Social: 
uma análise das relações contratuais modernas. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2009, p. 
19; LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 
2005, p. 58.

756  Lei 12.529/2011: “Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades 
integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma 
delas praticar infração à ordem econômica; Art. 34. A personalidade jurídica do 
responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando 
houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social; Art. 36. Constituem infração 
da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda 
que não sejam alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa”.
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ou negócio jurídico privado não se poderia opor interesses a terceiros, é 
ignorar o direito posto no contexto do século XXi.

outra inconsistência metodológica que eclode em tal raciocínio 
tradicional é a existência de institutos jurídicos, não regidos, especifica-
mente, sob as estirpes burocráticas de direitos reais, que criam obrigações 
para terceiros, contendem condutas, e impactam no ambiente patrimonial 
de diversos interessados. nesta senda, as obrigações propter rem cuidam 
de instituto com natureza híbrida que junge idiossincrasias dos direitos 
das Coisas e da seara obrigacional pura. tais institutos, afora aqueles 
de natureza tributária757 (como o iPVa, o iPtu e o itr – sujeitos à 
legalidade estrita), são oponíveis erga omnes, mesmo sem a publicidade 
registral. Como hipótese que importa em ruptura a lisura do argumento 
tradicional acerca da imperatividade de legislação específica, os estatutos 
condominiais engendram obrigações de fazer e de não fazer para aque-
les que dele foram constituintes, para não moradores visitantes, para 
proprietários que não habitam no condomínio, bem como para futuros 
moradores. no mesmo sentido, certos costumes – não positivados – 
ínsitos ao direito de vizinhança de um determinado local, constituem 
obrigações propter rem, também sem qualquer anterioridade registral758.

ou seja, o direito factualmente parte de uma premissa, qual seja o 
valor da segurança jurídica, que cerceia a edificação de direitos reais, ou 
de segregações patrimoniais oponíveis a não partícipes da relação jurígena 
originária, sem a correspondente: (i) previsão legal (tipicidade759 e taxa-
tividade)760; e (ii) publicidade. Entretanto, cuida-se de norte apriorístico 
que é ponderado em diversas circunstâncias, tendo em vista que o direito 
objetivo não é hermético, mas maleável, adaptável, e transformativo. aliás 
a seara do direito Comercial é conhecida por desbravar vetustas proibições 

757  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 1ª Seção, Min. Luiz Fux. AgRg no REsp 836089/
SP, DJ 26.04.2011.

758  Neste caso é possível defender que a publicidade se dá de maneira vivida e não solene.

759  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos tribunais, 2013, p. 78 e 107. A autora destaca que enquanto a primeira 
serviria a impor um conteúdo (característica) estrutural aos direitos reais, o segundo 
adstringiria a criação de novas formas autônomas aos atos privativos do legislador.

760  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularida-
des e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 35.
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e axiomas do direito Privado como um todo, criando e catalisando, verbi 
gratia, institutos como a multipropriedade, o trust, e o usufruto de bens 
imateriais (como ações de uma s.a.). se se cotejar o direito de propriedade 
per se, nota-se o instituto de direito real mais aberto a variações materiais, 
com combinações abertas à autonomia privada761 visto gerarem função 
social (pela criação de empregos, resultando em fatos geradores tributários, 
e pelo aquecimento econômico). o direito não pode ignorar a realidade 
e o estágio contemporâneo da economia762 e dos negócios jurídicos, que 
criam oportunidades diferenciadas e acesso ao crédito, apenas pelo fato de 
não haver um texto-legal positivado acerca da simultânea cotitularidade 
de um bem, que não se amolda à fattispecie do antigo condomínio. ou 
seja, mesmo aos mais conservadores não é possível rechaçar que (a) desde 
que previsto em lei, e (b) uma vez que disponha dos caracteres estruturais 
paradigmáticos; é facultado à autonomia privada instituir conteúdos ma-
leáveis (no tocante ao acervo dispositivo de interesses envoltos)763. Por sua 
vez, diante da doutrina mais progressista, usando do mesmo argumento 
da legalidade estrita, não há qualquer prescrição textual-normativa que 
imponha um sistema fechado para os direitos reais764.

na esteira dos estudiosos mais avançados, o que é perfeitamente 
pertinente ao regime das propriedades comerciais (uma vez que o direito 
mercantil é historicamente pioneiro), bastará a observância de alguns 
requisitos para que a autonomia privada no campo das titularidades reais 
seja juridicamente resguardada. Entre eles, destacam-se: (i) a observância 
das exigências típicas do direito real paradigma; (ii) a conformidade à 
ordem pública765; (iii) a descrição minuciosa do objeto sobre o qual recai 

761  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos tribunais, 2013, p. 145.

762  De outro lado, também ele não pode importar sem traduzir os conceitos econômicos 
para o mundo jurídico, vide BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 
4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 22.

763  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 115.

764  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 116.

765  Código Civil: “Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos 
antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, 
referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, 
aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes deter-
minada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se 



pedro marcos nunes barbosa - 207

a tutela; (iv) a confluência das solenidades pertinentes ao tipo de direito 
(a exemplo da formalidade766 publicitária para alguns dos direitos reais); 
e (v) a persecução da função social-econômica767 característica daquela 
titularidade. Por sinal, tal vertente doutrinária altera o vértice do sistema 
dos direitos reais, que era d’antes erigido sobre o sistema do em umerus 
clausus, para edificá-lo sob a ótica da primazia da publicidade768. Portanto, 
sem externalização-cognitiva-informativa não haveria como legitimar a 
oponibilidade erga omnes, podendo a publicização se dar de acordo com 
o grau de solenidade exigido pela titularidade (registros públicos para 
imóveis acima de trinta salários mínimos, para a propriedade industrial, 
para veículos automotores; a posse para os demais tipos de bem)769.

neste esteio, ao invés da perpetuação de tradições jurídicas anti-
quíssimas (e quiçá anacrônicas), mister se cotejar as razões de suas ins-
tituições, de modo a que se apure se o contexto contemporâneo coaduna 
com tais premissas. Exemplificativamente, o valor do tratamento típico 
e taxativo dos direitos reais foi cristalizado, após a chamada revolução 
francesa, de modo a cercear o abuso dos poderosos na criação de direitos 
de oponibilidade erga omnes, afora as hipóteses legais770. Em termos de 
alto poder ao desidério individual, e sem qualquer controle social dos atos 
da (então) autonomia da vontade, faz-se completo sentido um regime 
jurígeno cerrado e altamente encastelado na legalidade estrita. Entretanto, 
a dinamicidade empresarial, a evolução do trato constitucional, pretoriano 
e doutrinário, da função social, e dos múnus públicos cabíveis a qualquer 

contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código 
para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”.

766  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 228.

767  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 121.

768  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 158 e 293.

769  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 129.

770  O desdobramento dos direitos sobre os mesmos bens, em favor da nobreza e do 
clero, representava o pagamento de uma diversidade de taxas (corveia) aos aldeãos, 
vilãos, e demais laboradores. Resquícios deste tipo de prática ainda são observados 
no Brasil: para o poder público o terreno de marinha, e no ambiente privado as en-
fiteuses da “família real” em Petrópolis/RJ, e para a Igreja Católica.



208 - e—stabelecimento

titular de situação jurídica patrimonial, permitem outro trato da matéria 
desde que se observe a ordem pública, em todo caso771.

o próprio princípio da tipicidade não manieta as transformações 
ínsitas à criatividade empresarial, partindo de modelos tão amplos como 
o da propriedade civil, transcrito no artigo 1.228 do Código Civil. 
noutros termos, tal axioma aponta pela relevância de um preceito de 
direito positivo, mas não poda a possibilidade de que o mercado arranje 
mutações ao tipo, modelando as características dispositivas nas maneiras 
mais eficientes ao anseio finalístico do aviamento.

6.2 do dogma da legalidade estrita ao princípio da 
Juridicidade

segundo uma leitura conservadora do artigo 5o, ii772, da Constituição 
federal, seria possível extrair norma que resultasse em um comando di-
cotômico que informaria todo o sistema jurídico nacional: (i) no âmbito 
público tudo seria proibido a não ser aquilo que fosse previsto em lei; e (ii) 
na seara privada tudo seria “permitido acaso não houvesse lei cerceando”. 
sem dúvida tal premissa advém de épocas em que se visava minimizar o 
arbítrio do Poder Público, e se ansiava valores liberais do mercado e do 
direito Privado; visto que utilizava de um direito objetivo positivista res-
tritivo para o Estado, e de uma leitura libertária das relações paraestatais.

a vertente doutrinária-política que restringia o perfil jurídico aos 
frutos formais do Poder Legislativo773 tinha como uma preocupação a 
limitação do exercício da magistratura, e da influência direta do Poder 
Executivo sobre a última. dessa forma, abraçava-se duas premissas 
enganosas, quais sejam: (i) a da neutralidade774 e abstração775 das regras 

771  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 58.

772  “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

773  No sentido de constrição do Direito, ao direito positivo, vide DANTAS, Francisco Cle-
mentino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1979, p. 38 e 81; para quem o que restante seriam ideais, visões nobres, mas não 
seria propriamente jurídico. Entretanto o mesmo autor defende ser o costume uma 
fonte jurídica. Não é a toa que o autor chega a defender que a Lei não contém norma 
jurídica, é em si a norma jurídica.

774  Mesmo juristas de escol defendem que a Lei sempre reflete “a vontade do Estado”: 
DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 136.

775  Razão pela qual o papel do hermeneuta era “descobrir a vontade da lei”; DANTAS, 



pedro marcos nunes barbosa - 209

jurídicas (feitas sem a interpretação776 transformativa ou a corruptela 
dos fatores reais do poder); e (ii) da completude das fontes formais 
para a coesão do sistema jurídico. Contudo, bem se sabe que a própria 
imparcialidade (fenômeno mais restrito do que a neutralidade, mas 
ainda extremamente complexo) é estranha à natureza humana, e que 
quando – ocasionalmente – é atingida, comporta produto que é fruto 
de muito empenho. aliás, tal crítica realizada é no mínimo lúdica, visto 
que a influência dos donos do poder pode ser cotejada em qualquer estru-
tura de competências, não havendo uma salvaguarda distinta ao Poder 
Legiferante. ademais, uma leitura asséptica das regras-texto geraria uma 
inércia maliciosa do ordenamento, tratando os ontologicamente iguais de-
sigualmente, conservando as situações jurídicas favoráveis ao status quo, 
e não geraria a função promocional777 do direito. 

Por sua vez, com relação aos dogmas da completude778 da regulação 
jurídica nas fontes formais (tendo a analogia como solução secundária779), 
há duas observações a serem feitas. Em primeiro lugar, alguns autores 
legalistas entendem que a ordem positiva facilita o conhecimento do 
direito, visto que é submetida ao perfil democrático, é publicada pe-
los veículos oficiais, e é de fácil consulta. assim, o cidadão teria maior 
consciência de sua validade e eficácia, tornando-se coercitiva, e endoge-
namente adimplida por vias espontâneas. Em segundo lugar, o direito 
intertemporal resta simplificado com tal perfil positivista780, visto que a 

Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, Rio de 
Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 138.

776  Sobre o equívoco de que a interpretação geraria apenas uma resposta correta vide 
KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução à Problemática Científica do Direito. 
Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 
2011, p. 53.

777  PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2008, p. 89.

778  Para uma crítica bem feita à tal dogma vide BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordena-
mento Jurídico. Traduzido por Maria Celeste C. J. Santos. 10ª Edição, Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1999, p. 120.

779  Curiosa a abertura da vertente positivista à analogia, mas tal pode ser justificado pelo 
fato de que a técnica interpretativa foi textualmente incluída na antiga Lei de Introdução 
ao Código Civil, o Decreto-Lei nº 4.657/42: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz de-
cidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

780  Há autores que se restringem ao aspecto legal a conceber – tal como fazem os admi-
nistrativistas – Lei em sentido Formal, e em sentido material (outros atos regulatórios 
lato sensu) DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª 
Tiragem, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 88.
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técnica tripartite (hierarquia, temporariedade e especialidade) de dirimir 
a aparente antinomia resolveria qualquer dos conflitos interpretativos. 
sem dúvida trata-se de um modelo político cuja proposta é a da sim-
plicidade, da cognição imediata e da intensa segurança jurídica. não é 
a toa que este ambiente político-ideológico é afeito às codificações781, 
centros de concentração temática legislativa que adornam “a completude” 
regulatória por pertinência.

Contudo as premissas virtuosas do paradigma positivista-legalista, 
que engendram o predomínio do direito “no atacado”, e na minimiza-
ção dos custos de transação pertinentes às incertezas (pela coerência 
intrassistemática), também são dotadas de fragilidades782. Como se sabe, 
no Brasil a própria ordem constitucional é prolixa, e chegará, decerto, 
às cem emendas em menos de trinta anos de existência. Por sua vez, o 
fruto legislativo lato sensu (leis, decretos, decretos-autônomos, portarias, 
instruções normativas, súmulas, enunciados interpretativos) é de pro-
dução industrial, sendo chamado por alguns de “inflação legislativa”783. 
outrossim, observa-se que – pragmaticamente – nenhuma seara do 
direito é dotada de tradição, de estabilidade e de coerência, visto que 
as constantes modificações de regras erodem a consciência regulatória 
dos cidadãos. o emaranhado textual-regulatório vigente é de comple-
xidade ímpar, e mesmo se se vivesse nos tempos do Judiciário enquanto 
bouche de la loi, a filtragem jurídica para a compreensão do conteúdo 
normativo não seria orgânica, mas mecânica e penosa. não obstante, 
há um enorme inconveniente em tal sistema, em especial quando o 
texto legal se encontra diacrônico com o avanço social. destarte, nestas 
sendas, somando-se a burocracia ínsita do legislativo com as forças 

781  Talvez tal conteúdo político tenha motivado um conhecido professor de direito co-
mercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo a ter, “democraticamente”, 
elaborado sozinho um anteprojeto de Código Comercial. Afora a contemporaneidade 
ser distante das lógicas dos microssistemas, é lamentável – que mesmo após a Cons-
tituição de 1988 – o baixo perfil de legitimação cujos grandes projetos recebem. O 
Brasil ainda é o país de leis oriundas de um “autor” ou do oligopólio das “Comissões 
de Notáveis”.

782  Em um outro contexto, mas ainda assim pertinente: “Não é desejável cultivar pela lei o 
mesmo respeito que cultivamos pelo direito” THOREAU, Henry David. Desobediência 
Civil. Tradução de Sérgio Karam. Porto Alegre: L &M, 2011, p. 11.

783  O que, por sua vez diminui sua importância, vide BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria 
do direito administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e constitucionalização. 
3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 133.
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conservadoras aos textos vigentes, permite-se que um sistema político 
mumifique o desenvolvimento da sociedade.

o avanço do Estado social (que sucedeu o Estado Liberal) resultou 
na superação de uma leitura binomial do princípio da legalidade, em 
virtude de uma “revolução” hermenêutica pós-positivista de todo o orde-
namento jurídico. a partir do momento em que não mais se confundem 
textos-regras (eventual premissa) com o conceito de norma (produto da 
interpretação que coteja além da fonte formal, outros axiomas materiais, 
o contexto e os valores), amplia-se o escopo do que é o conteúdo do 
direito784. Portanto, utiliza-se, aqui, o significante juridicidade785, não 
como sinônimo de vigência e de eficácia da fonte normativa posta, mas 
como parâmetro mais amplo786 de irradiação do ordenamento787 (ainda 
que carente de uma origem textual definida). Quando o sistema jurídico 
sai de um marco referencial legalista (stricto sensu) para o epicentro cons-
titucionalista, também se enxerga uma crise do princípio da legalidade 
estrita, conforme concebido pelos liberais-iluministas.

784  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularida-
des e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 35.

785  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 25.

786  “Legalidade – A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), signi-
fica que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 
civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está con-
dicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único 
do art. 2º da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à 
lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos” 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª Edição, São Paulo: Editora 
Malheiros, 2013, p. 90. 

787  “Trata-se de núcleo normativo compreendido a partir da supremacia da Constituição, 
da unidade dos princípios constitucionais que materializam indicações normativas 
democraticamente construídas. Controle fundado na juridicidade qualidade, por 
meio da qual a Administração Pública submete-se ao Direito, com o propósito de 
evitar práticas arbitrárias” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, 3ª Câmara Cível, Des. Leonel Pires Ohlweiler, AC 70063635056, J 26.03.2015. 
Ainda do mesmo relator: “Compreensão da legalidade como juridicidade, no sen-
tido de construir parâmetros normativos de vinculação qualificada do exercício das 
competências administrativas. A história institucional da discricionariedade da Admi-
nistração Pública, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, indica a 
crescente tendência de evitar as práticas arbitrárias, submetendo o ato administrativo 
à Constituição Federal” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
Seção Cível, Des. Leonel Pires Ohlweiler, EI em AC 70056061237, DJ 28.10.2013.
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Como não se ignora, axiomas (grau médio de abstração) e valores 
(em um algo grau de abstração) passaram a ser reconhecidos como fon-
tes jurídicas tão densas (hard law) quanto às regras; bem como geraram 
a absorção por parte do direito material que compartilha, mas não se 
exaure, no direito formal (texto) que não releva os contextos788. nesta 
esteira, o direito Público também é tangido pelas fontes axiomáticas que 
consubstanciam a juridicidade das condutas dos agentes estatais, mesmo 
que não haja uma lei, stricto sensu, a habilitar aquela conduta. Portanto, 
nota-se que a Constituição federal – seja para o âmbito do denomina-
do direito Privado, como para o cognominado direito público – exerce 
um papel efetivo na evolução das políticas públicas, e na regulação das 
condutas. Como exemplo de tal anseio, consigne-se a maleabilidade do 
princípio republicano em legitimar a atuação dos tribunais de Contas 
em receitas percebidas pelo poder público, sejam elas oriundas de fonte 
privada ou pública789. noutros termos, ainda que a legalidade estrita não 
discrimine tamanha incidência do exercício de uma determinada função, 
a exegese do texto somada ao conteúdo jurídico material sem positivação 
acarreta a juridicização do múnus.

tal qual o sistema anterior, a sistemática do neoconsticuiona-
lismo790 é dotada de imperfeições como a insegurança jurídica (logo, 
imprevisibilidade791), o alto “custo de transação” na fundamentação de 
cada decisão (visto que o risco do despotismo/decisionismo é consi-
derável), e o labor repetitivo de soluções “a varejo”. Contudo, decerto é 
possível compreender e adjudicar direitos de forma mais justa, supera-se 
a subsunção mecânica, e majora-se a importância do contexto em cada 
fattispecie. se no sistema positivista há um protagonismo do legislador 

788  PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2008, p. 638.

789  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, MS 26969/DF, DJ 
18.11.2014.

790  Criticando acidamente o neopositivismo constitucional vide AZEVEDO, Antonio 
Junqueira. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 12

791  Há autores que vão além, consignando a operação despótica do sistema, inclusive 
através do fenômeno em que os atores jurídicos vão arbitrariamente inventando 
fontes normativas de modo a agasalhar sua tese. “Trata-se do pan-principiologismo, 
verdadeira usina de produção de princípios despidos de normatividade” STRECK, 
Lênio Luiz. O Pan-Principiologismo e o Sorriso do Lagarto. Disponível em http://www.
conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-principiologismo-sorriso-lagarto, 
acessado em 10.04.2015, às 11:38.
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(seja ele do poder legiferante ou do Poder Executivo – que mais legisla 
no País via, verbi gratia, Medidas Provisórias), no ambiente da eficácia 
direta dos preceitos fundamentais nas relações interprivadas, observa-se 
a prevalência do intérprete (magistrado ou não). outrossim, cuida-se 
de proposta política-jurídica com alta margem de maleabilidade, com 
enorme potência às transformações sociais, que conclama a mutação 
interpretativa bem fundamentada a serviço dos interesses públicos 
primários. não obstante, cuida de arquitetura jurígena que prestigia 
matrizes não estatais de produção de fontes, com grande abertura à 
arbitragem e às soluções alternativas de solução de conflitos.

de outro lado, seria leviano endossar premissa de que o modelo 
neoconstitucional teria tornado o paradigma positivista superado, 
uma vez que cada rincão do País convive com o predomínio de um 
padrão sobre o outro. decerto é possível observar um diálogo entre os 
parâmetros “interpretativos”, além de riquíssimas combinações entre 
ambos, na sede do próprio supremo tribunal federal792. os sistemas 
não são, deste modo, antagônicos, mas complementares e eventualmente 
cooperativos, direcionando o rumo de boas decisões que tenham base 
democrática (textos-regras) mas com aplicação prudencial (ponderação 
e atenção ao contexto).

na seara do direito Privado, a interface com as chamadas “cláusulas 
gerais”, valores e princípios advindos de uma leitura teleológica e sistemá-
tica alteram a ótica (predominantemente) voluntarista do ordenamento. 
não foi à toa que a doutrina paulatinamente abandonou a alcunha da 
autonomia da vontade, em prol de um conceito que não lhe é sinônimo, 

792  O STF, em virtude do princípio da colegialidade, constantemente realiza discussões 
bem fundamentadas sobre os temas mais candentes, sujeitos a causas repetitivas. 
Muitas das vezes, se chega a um justo meio e se elabora um precedente orientador, ou 
até uma súmula vinculante. Em grande parte das ocasiões tais decisões foram atingidas 
com base no cotejo de princípios e valores, mas geraram uma regra jurídica positivada. 
A partir de então, os Tribunais de outra hierarquia, para as fattispecie idênticas passarão 
a repetir a ratio juris, quase que por subsunção. Noutros termos, se o fundamento 
e o próprio leading case foram fruto da ponderação, do sopesamento entre regras, 
princípios e valores, na melhor demonstração do neoconstitucionalismo; doravante 
ao fato se praticará a bouche de la loi. Portanto, não é impossível, nem anacrônico a 
combinação sistemática entre as técnicas políticas de exercício hermenêutico. Por 
sua vez, também não se está aqui defendendo ser correto a aplicação do precedente 
sem fazer o distinguishing necessário, ou que o enunciado pretoriano pretérito seria 
per se a fundamentação para os novos litígios.
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qual seja a autonomia privada. Como não se desconhece, para além de uma 
modificação de significante, a última expressão jurígena é deveras delimita-
da pelos vieses de alteridade existentes em cada tipo de relação, razão pela 
qual na autonomia privada, a gama de poder do sujeito da situação jurídica é 
mitigado pelo múnus que este deve realizar. não obstante, desde a vedação 
dos atos emulativos, à estabilização da doutrina do abuso do direito, bem 
se sabe que a licitude, per se, não é critério de tutela jurisdicional para o 
ambiente patrimonial, devendo o exercício de um direito, faculdade, ou 
ônus, ser imbuído das finalidades sociais intrinsecamente relacionadas à 
existência daquela posição relacional. ou seja, além da ausência da veda-
ção legal (rectius, uma análise estrutural negativa) a vida social demanda 
o cumprimento de misteres (análise funcional) para o reconhecimento de 
sua meritevolleza, e, portanto, de sua juridicidade.

Para o direito Comercial, tal vertente (de superação de uma hierar-
quia da legalidade estrita) não importa em qualquer novidade, visto que, 
além dos textos-regra, fontes não solenes de tal seara – historicamente – 
informam seu sistema, tal como os usos e costumes mercantis. a segurança 
jurídica, neste contexto, nunca foi advinda de um burocrático texto legis-
lativo, mas da experiência reiterada, respeitada, que adquiriu tradição para 
aquela área mercantil. tomando como esteio um campo do conhecimento 
em que diversas regras standard cuidam de comandos-dispositivos, será a 
práxis empresarial (a autonomia na edificação contratual entre partes com 
simetria de poder), e não necessariamente a fonte solene que dirimirá uma 
lide. não é à toa, aliás, que a tutela da autonomia obrigacional no ambien-
te mercantil é muito mais próxima da força obrigatória dos contratos793, 
do que os demais ramos do direito em que o dirigismo foi amplamente 
desenvolvido (e o rebus sic standibus se espraiou).

neste tópico, aliás, a legalidade estrita794 ainda pode ser vista como 
sincrônica aos valores constitucionais regentes nas searas do direito Penal795 

793  BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 12ª Câmara Cível, Des. Angela Maria 
Machado Costa, AC 945564-9, DJ 16.04.2013.

794  Sobre a não aplicação da legalidade estrita nos procedimentos de jurisdição voluntá-
ria, vide BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. João Otávio de Noronha, 
REsp 1273104/PR, DJ 31.03.2015 

795  Ressalte-se que mesmo no próprio direito penal tem se admitido condutas que 
sejam formalmente típicas e materialmente atípicas, a exemplo do furto de objeto 
de pequeno monte, sem repercussão social, que atrai o princípio da bagatela.
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e do direito tributário, visto que eles ordenam as zonas limítrofes entre 
a liberdade e a prescrição dos comandos que versam sobre fatos geradores 
(sanção e arrecadação – da pecúnia e dos corpos despidos da liberdade). 
Entretanto, em tais disciplinas do âmbito do direito, a tipicidade é premissa 
de prestígio à autonomia dos seres humanos, e não de sua manietação. na 
contemporaneidade, o direito Público (restante) e o direito Privado têm, 
de outro lado, um compromisso constitucional com o prestígio às liber-
dades, a promoção e desenvolvimento da personalidade. Portanto, não se 
pode dizer que o axioma legalista clássico está superado, ele como dogma é 
anacrônico, mas permanece como parte do sistema, sendo mais ou menos 
relevante a depender do campo do estudo.

deste modo, em um conflito de interesses, qualquer que seja o seu 
mister, a tipificação (ou sua ausência) estrita não será a premissa final 
da (i)legitimidade de uma determinada conduta; visto que o conceito de 
juridicidade é mais amplo do que aquele da legalidade (e possivelmente 
dela contraditório)796. outrossim, de uma ordem previsível (segurança 
jurídica) e instigante à subsunção, tem-se um sistema distinto que é mais 
próximo à justiça no caso em concreto (varejo) e convidativo à supras-
sunção. outra característica do neoconstitucionalismo – que irradia seus 
efeitos nas relações interprivadas797 – é a gradual erosão entre os filtros798 
que cindiriam o público do privado799, havendo, isso sim, graus distintos 
de aplicação dos direitos, mas não imunidade da ordem privada (e suas 
“constituições” como o Código Civil, a Lei das sociedades anônimas, 
a Lei da Propriedade industrial) à Lei Maior. não obstante, tal ótica 
doutrinária de analise constitucional800 endossa a força normativa dos 
princípios e valores constitucionais (além de uma crise do legislativo 

796  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 184.

797  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, Min. Carlos Velloso, Rex 161243/DF, 
DJ 19.12.1997; e do mesmo Tribunal, 2ª Turma, Min. Ellen Gracie, Rex 201819/RJ, 
27.10.2006.

798  Sobre o exercício de filtragem ilimitada pelo uso dos estabelecimentos comerciais 
online vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. Princeton University Press, 
New Jersey, Second printing, 2009, p. 3.

799  BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 145.

800  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, Min. Celso de Mello, Rex 477554 AgR/
MG, DJ 26.08.2011.
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formal, ou de seu desprestígio801), permitindo uma implementação 
concretizadora da dimensão global dos interesses sociais mais relevantes.

uma vez apreciada o cotejo sistêmico-teórico acerca da juridicidade, 
mister analisar como tal lente modifica a apreciação no tocante aos direi-
tos reais incidentes sobre as chamadas propriedades comerciais, e sobre 
a separação patrimonial. no ambiente do direito reais, a criatividade 
empresarial tem formado “novos” institutos a partir das formas clássicas 
conhecidas, sem qualquer vilipêndio à tipicidade802 ou à taxatividade803. 
a exemplo de tal assertiva, o time sharing das titularidades comerciais 
outorga maior eficiência à utência dos bens, racionaliza custos, e promo-
ve acesso aos agentes econômicos que poderiam não se interessar pela 
monopolização daquele ativo. noutros termos, a autonomia privada pode 
ser empregue independentemente de comando legal autorizador, desde 
que a prática exercida não esbarre na ordem pública.

nesse sentido, observa-se que o ordenamento jurídico nacional é 
compatível com hipóteses de (i) separação patrimonial: dentro de um 
patrimônio geral; e (ii) mesmo que tal seja advinda do exercício de pura 
faculdade do seu titular. tal foi a hipótese cotejada da incorporação imo-
biliária (logo, atividade mercantil), dentro das prescrições legais cabíveis. 
noutras palavras, existe moldura804 (norma-texto) prevendo a separação 
patrimonial, bem como não é teratológico o conteúdo (propõe) jurídico 
que propõe a sua incidência para outros casos805. 

801  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 35.

802  LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 78. No sentido de que a ausência de anterioridade legal 
específica não circunscreve o emprego da multipropriedade ou de outras formas 
contemporâneas de adaptação empresarial dos direitos reais clássicos, vide FACHIN, 
Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, 
p. 67.

803  No sentido da decadência da visão estática da taxatividade vide DANTAS, Francisco 
Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1979, p. 166.

804  KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução à Problemática Científica do Direito. 
Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 
2011, p. 150.

805  De outra monta, seguindo posicionamento de que não é cabível aos interessados 
exercerem autonomia privada para criar mecanismos de separação patrimonial sem 
amparo legal vide OLIVA, Milena Donato. & RENTERIA, Pablo Waldemar. A gestão do 
patrimônio no direito brasileiro e a necessidade de se incorporarem os principais efeitos 
do trust. In Org. TEPEDINO, Gustavo José Mendes. & FACHIN, Luiz Edson. Diálogos 



pedro marcos nunes barbosa - 217

outrossim, os agentes econômicos não ficam reféns das técnicas de 
personalização para a constituição de um patrimônio segregado/afetado806; 
bem como tal poderá ocorrer sem a imposição legislativa807. resta então 
analisar se, em outras fattispecie comerciais, sem a anterioridade legal 
específica, pode-se fazer uso análogo ao instrumento de afetação da Lei 
número 10.931/2004. Como existem regras que autorizem a separação de 
patrimônio, e que não se vive um positivismo legalista, tais regras também 
podem ser objeto de ponderação808 (extensiva/analógica) para que não se 
manietem setores econômicos ou se desperdicem809 as potencialidades 
de um texto-legal. Para tanto, mister, primeiro, verificar outros veículos 
de separação patrimonial existentes no ordenamento.

6.3 da afetação patrimonial na fundação

o predomínio do objeto ao sujeito810 em um determinado centro de 
interesses não é desconhecido pelo mundo jurídico811. seguindo a clás-
sica superposição de enveredamento que associa patrimônio à pessoa812, 
desenvolveu-se o instituto da fundação. nela, a prevalência é do patrimô-

sobre direito civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 657.

806  “a constatação de o direito brasileiro apresentar tendência de personalizar o patri-
mônio e ao mesmo tempo admitir pluralidade de patrimônios atribuíveis à mesma 
pessoa, posto que existe uma concepção doutrinária que abriga essa hipótese” 
HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes. Patrimônio, patrimônio separado ou especial, 
patrimônio autônomo. In Org. FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Direito 
Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 279

807  Em sentido contrário vide BASTIDA, Cristiana Moreira. Considerações gerais sobre 
o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias. In. Org. ALVES, Alexandre 
Ferreira de Assumpção. & GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Temas de Direito 
Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 479.

808  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídi-
cos.14ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2014, p.51.

809  Sobre a hermenêutica conforme como técnica de prestígio às Leis e à Constituição 
vide BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 68.

810  Sobre o esmorecimento da importância dos sujeitos de direito, em certos contextos, 
para a consecução de finalidades, vide OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário 
à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 61 e 63.

811  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 215.

812  BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: 
Editora Atlas, 2000, p. 94.
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nio813 e sua afetação-finalidade814, independentemente do voluntarismo 
superveniente do instituidor, ou de seus gestores815. a estrutura jurídica é 
tratada como mera ferramenta do desenvolvimento funcional, estipulado 
pelo instituidor. Portanto, ainda que trajada de vestes de direito Privado, 
se uma fundação estiver afetada em favor de serviço(s) público(s) por 
óbvio que ela receberá tratamento equivalente à da fazenda Pública816. 
desta forma, exatamente pela sua qualidade objetiva é que estas perpas-
sam décadas e até séculos (a exemplo da fantástica fundação Calouste 
Gulbekian), sendo os sujeitos de direito partícipes meros coadjuvantes 
da virtude organizacional.

ou seja, em tal forma de patrimônio afetado, a tutela jurídica não é 
estabelecida visando o interesse do sujeito de direito (para e por ele mes-
mo), mas do fim destinado ao patrimônio. noutros termos, é a pertinência 
com a finalidade817 (tal como na heterogeneidade do estabelecimento) que 
legitima, unifica, e instrumentaliza a massa patrimonial818. outrossim, 
está-se presente a técnica819 de personalização patrimonial, advinda da 
vontade individual de um sujeito de direito; que é prestigiada em virtude 
da função social advinda de tal emprego econômico. destarte, o que é 
relevante socialmente é a virtude do emprego benéfico do patrimônio 
destacado, independentemente de sua origem, em função dos interesses 
coletivos/públicos prescritos em seu estatuto.

813  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 13.

814  GRAZZIOLI, Airton. Fundações Privadas. Das relações de Poder à Responsabilidade 
dos Dirigentes. São Paulo: Atlas, 2011, p. 8.

815  GRAZZIOLI, Airton. Fundações Privadas. Das relações de Poder à Responsabilidade 
dos Dirigentes. São Paulo: Atlas, 2011, p. 89.

816  BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª Câmara Cível, Des. 
Francesco Conti, AC 70062689211, J 17.12.2014. Tal raciocínio se aplica para as ve-
dações à usucapião, bem como à imunidade tributária se a fundação de estrutura 
privada exercer finalidade pública-altruística; neste sentido vide BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, 2ª Turma, Min. Francisco Rezek, AI 120744 AgR/RJ, DJ 18.12.1987.

817  Sobre a finalidade condicionando a tutela do patrimônio separado vide OLIVA, 
Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 61.

818  OLIVA, Milena Donato. Patrimônio Separado. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2009, p. 04.

819  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 150.
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Logo, a destinação finalística de uma universalidade (de direito820), 
somada ao animus (autonomia privada821) do proprietário-instituidor (via 
ato unilateral), gera um patrimônio separado (essência) que recebe persona-
lidade jurídica822 (caractere acessório e ficto). frise-se que o núcleo duro 
do instituto é o patrimônio823, e não a persona824, que cuida de condição 
sine qua non de tal centro de interesses. Por óbvio que a personalidade 
jurídica825 pode ser instrumental para o desenvolvimento da fundação, 
especialmente aquelas criadas de modo a auxiliar a sua perenização. 
Entretanto, ao contrário do processo lógico que antecede a criação de 
uma pessoa jurídica, tem-se na segregação e afetação patrimonial a ratio 
juris a eleição da via fundacional; e não propriamente a constituição de 
um novo centro de capacidades.

de outra monta, bem se sabe que os limites da legalidade manietam 
a incidência do instituto fundacional às atividades econômicas não lucra-
tivas, o que afastaria seu emprego literal às atividades mercantis. Contudo, 
pode-se analisar o precedente institucional como um indicativo de que o 
sistema jurídico não é adverso ao predomínio de um centro patrimonial 
autônomo826; ainda que lhe atribua uma personalidade jurígena adjacente. 
não foi à toa, portanto, que jurista da lavra de Haroldo Verçosa827 também 

820  OLIVA, Milena Donato. Patrimônio Separado. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2009, p. 
17 e 20.

821  Como não se ignora, o bem de família é uma forma de afetação parcial do patrimônio, 
possibilitado pelo Desiderio de uma pessoa ou família: Código Civil, “Art. 1.711. Podem 
os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar 
parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um 
terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras 
sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial”.

822  GRAZZIOLI, Airton. Fundações Privadas. Das relações de Poder à Responsabilidade 
dos Dirigentes. São Paulo: Atlas, 2011, p. 39.

823  GRAZZIOLI, Airton. Fundações Privadas. Das relações de Poder à Responsabilidade 
dos Dirigentes. São Paulo: Atlas, 2011, p. 43.

824  Neste sentido pode-se observar que trata do extremo oposto da pessoa natural que 
tem em sua faceta existencial a razão de sua proteção, e encontra no patrimônio um 
alicerce para sua promoção, mas jamais a sua essência.

825  No tocante à autonomia patrimonial ser legitimada pela constituição de pessoa 
jurídica vide BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do 
comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 62.

826  Cotejando as fundações com a teoria de separação patrimonial de Brintz vide MEN-
DONÇA, J.X. Carvalho. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol. I, Campinas: Russel, 
2003, p. 27.

827  VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 1. 3ª Edição, São 
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identificou na fundação um antecedente legal ao estabelecimento de um 
patrimônio-finalidade com fulcro no desidério do agente econômico; 
tendo concluído pela inaplicabilidade de tal fattispecie a institutos como 
a azienda, apenas por falta de amparo legal. Em segmento ideológico 
semelhante, outro professor da fadusP ressalta os benefícios da segre-
gação patrimonial em prol da atividade econômica organizada com fito 
lucrativo (símile aos moldes do conteúdo de uma fundação), mas que tal 
práxis seria comprometida pela ausência de uma prescrição regulatória a 
constituir persona jurídica aplicável828.

outros autores tangenciam o conceito de separação patrimonial em 
virtude do exercício da autonomia privada, mas que tal só não é admissível 
no Brasil tendo em vista a inexistência de amparo legal829. não obstante, 
o princípio da unicidade patrimonial – jungido a atipicidade830 de tal 
afetação despersonalizada – cercearia que um sujeito de direito dispusesse 
de mais de um patrimônio. Contudo, nitidamente tal ótica endossa um 
fetichismo831 ou dogma com o papel do Poder Legislativo, ignorando 
que o vértice do sistema jurídico não se limita ao ordenamento jurídico 
positivo832 (tendo em vista a multidisciplinaridade do próprio direito, 
a influência de outros subsistemas sociais a exemplo da política), bem 
como sobre a parcela do direito que não se confunde com as leis. Por 
sinal, Barreto filho já consignava na década de 1980 que a visão “mo-
derna” (sic) concebia objetivamente o patrimônio enquanto destinação 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 283.

828  SALOMÃO FILHO, Calixto. A Fattispecie Empresário no Novo Código Civil. In Org. 
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. & TÔRRES, Heleno Taveira. & CARBONE, Paolo. 
Princípios do Novo Código Civil Brasileiro e Outros Temas. Homenagem a Tullio Ascarelli. 
2ª Edição, São Paulo: Quartier Latin, 2010.

829  TOKARS, Fábio Leandro. Estabelecimento Empresarial. São Paulo: Editora LTr, 2006, 
p. 34.

830  Sobre a presença de negócios atípicos como mobilizadores de capital e boa circula-
ção mercantil, vide OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: 
Editora Atlas, 2014, p. 9.

831  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Traduzido por Maria Celeste C. 
J. Santos. 10ª Edição, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 121.

832  FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2003, p. 70.
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comum (e coesa) de bens e direitos, sendo confluente com patrimônios 
especiais ao lado do geral833.

Logo, os patrimônios separados podem ser catalogados de duas 
maneiras: (i) em primeiro lugar aqueles que recebem além da segregação 
objetiva, uma nova titularidade (subjetiva) através das técnicas da perso-
nalidade (e, portanto, autonomia); e (ii) em segundo lugar, aqueles em 
que não se constitui pessoa distinta da original para fixar o perfil objetivo 
da empresa, permanecendo – tal como o patrimônio geral ou comum 
– com a pertinência subjetiva original834. na última hipótese, portanto, 
os credores do acervo econômico comum não dispõem de pretensão que 
recaia sobre os bens apartados pela afetação, gerando uma proteção para 
os interessados ao patrimônio separado835.

neste contexto de uma miríades de exceções ao sistema da unicidade 
patrimonial, do rol cerrado de personalidade jurídica, e de prestígio à le-
galidade estrita, cabe ao jurista não se limitar ao papel do exegeta, como 
no leitor mudo de uma partitura musical que imagina os sons, mas não os 
reproduz836. tal não importa afirmar que seria inútil, ineficaz, ou desim-
portante inovação legislativa que prescrevesse especificamente a separação 
patrimonial voluntária, mas que não existe mais o dogma de mumificação 
pela lei, ou por sua falta. nota-se, por sinal, que a ideia de sistema jurídico 
orgânico cuida de verdadeiro eufemismo, ou ufanismo, na análise jurídica, 
visto que se percebe uma evolução caótica do trato legal. Como não há 
“planos plurianuais” fora do ambiente orçamentário, governos aqui e acolá 
abusam de instrumentos excepcionais (como medidas provisórias e de-
cretos) para criar fontes formais que se apresentam em nítida divergência, 
antinomia, com as regulamentações preexistentes. ou seja, raramente se 
realiza no Brasil uma política de Estado, planejada, conglobante, na hora 
de inovar ou distinguir normativamente uma fattispecie d’outra. Verifica-
se que a república federativa “canarinha” ainda é o “país das gambiarras” 

833  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 50.

834  BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 58.

835  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 41.

836  COMPARATO, Fabio Konder. Papel do Jurista em um Mundo em Crise de Valores. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 713, Mar/1995, p. 277.
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(dos “jabutis legais” com emendas parlamentares que fazem o sufixo da lei 
“e dá outras providências” ser algo extremamente perigoso); ao menos na 
produção legal, a exemplo dos danos morais às pessoas jurídicas, dos dese-
nhos industriais sem mérito que outorgam título proprietário concorrencial 
(perante o sistema atributivo de direito), e da fazenda Pública que não se 
submete à par conditio no sistema de excussão coletiva. Quando se necessita 
de uma reforma coletiva, atribui-se aos entes públicos o poder de realizá-la 
sempre pontualmente, ainda que conjuntamente falte coerência pelo trato 
distinto de situações análogas. outrossim, no esquadro da autonomia 
privada particular ao ramo do direito Empresarial, é possível combinar 
as fattispecie análogas para habilitar negócios jurídicos na constituição de 
fatos atípicos, mas dotados de meritevolleza e de albergue jurígeno837.

6.4 da afetação patrimonial voluntária por analogia da 
lege lata

a partir do momento em que não se atribui ao Estado o papel 
monopolista de criação de regramentos jurídicos, atinge-se a ótica 
policêntrica do direito (advindo de fontes distintas como o costume, 
o uso, o contrato, os atos unilaterais, os danos injustos, e a vedação ao 
enriquecimento sem causa)838. tal alcance lógico – da minoração do 
protagonismo do Poder Público em regular o comportamento humano 
– também resulta na ascensão do poderio de entes privados que podem, 
verbi gratia, representar maior risco aos direitos fundamentais do que 
entes estatais839 (a exemplo de pessoas de direito Privado que exercem 
concessões públicas ou estejam em condições de monopólio). o que não 
ocorre é um vácuo do exercício de poder. assim, se o Poder Público – 
através do conservadorismo do Legislativo – abriu um precedente, desde 
que a ratio análoga esteja presente, é plenamente possível certa rebeldia840 
na doutrina que edifica solução equânime.

837  Sobre como a objetivação da vida empresarial tenderia a aproximar o instituto civil 
da fundação ao mundo do direito mercantil, vide BULGARELLI, Waldirio. Tratado 
de Direito Empresarial. 4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 96.

838  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2010, p. 30.

839  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2010, p. 34.

840  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 5.
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Como não se desconhece, a autonomia patrimonial – indepen-
dentemente do instrumento que a antecede e habilita – é uma forma 
de estimular as atividades econômicas841, limitando os graus de riscos, 
e otimizando os investimentos empresariais842. sabe-se que ainda que a 
parcela mais conservadora da doutrina guarde grande fetiche para a taxa-
tividade, tipicidade e legalidade dos direitos reais, não há tal circunscrição 
para os negócios jurídicos que os criam843. 

Constitucionalmente se observa que esta decorre do axioma da 
liberdade, bem como do direito fundamental da propriedade, e de seu 
corolário dinâmico que é o contrato. aliás, segundo grande estudioso 
baiano, há uma tendência contemporânea de reconhecer patrimônios 
autônomos844 (independentemente das pessoas físicas ou jurídicas ori-
ginárias), em prol dos interesses coletivos envoltos845. nesse escopo, a 
própria doutrina hodierna critica a leitura exegética que constrange a 
autonomia patrimonial às técnicas de personalização, bem como as últi-
mas ao ambiente burocrático-registral846. ou seja, a autonomia privada, 
sem sacrifícios à ordem pública-cogente, já deveria ser fonte autônoma da 
constituição da afetação patrimonial – ou da personalização – ainda que 
tal resultasse em uma responsabilidade – aos interessados – semelhante 
a das sociedades em comum847.

neste ponto não se pode endossar as teorias de Bekker e Brinz848 
que imputam ao estabelecimento comercial, per se, uma autonomia pa-

841  Desde que se observe o contexto casuístico e que haja proporcionalidade, vide 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, 
Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 100.

842  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 16.

843  OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, 
p. 21.

844  Sobre as vantagens do patrimônio separado ao negócio fiduciário, vide OLIVA, Milena 
Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 154.

845  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 20ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 97.

846  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 17.

847  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 2, 14ª Edição, São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010, p. 17.

848  Para mais detalhes vide MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabele-
cimento Comercial. Estudo de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 80. No 
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trimonial pela junção de bens heterógenos organizados. Pode não ser 
do interesse do proprietário da azienda a separação patrimonial daquela 
universalidade, ou, ainda, não há uma automaticidade da edificação do 
fundo de comércio com a segregação suscitada. se, de um lado, a legalidade 
estrita não serve de empecilho à evolução da técnica jurídica, também 
não se pode banalizar institutos com potencial lesivo a terceiros sem as 
cautelas prudentes e praxistas. Como foi antecipado, o ordenamento 
jurídico nacional contempla a afetação patrimonial às incorporadoras, 
de modo a estimular tal seara econômica, e dar mais segurança jurídica 
a todos os envolvidos849. deste modo, também se analisa como possível 
uma aplicação harmoniosa850 daquelas premissas, para a situação jurídica 
patrimonial presente. ou seja, tal como no trust, trata-se de versátil851 
instrumento de promoção empresarial edificado através de arquitetura852 
artificial, confeccionada aos moldes das hipóteses permissivas. Para tanto, 
diversas etapas são cumpridas de modo a minimizar a assimetria infor-
macional daqueles que poderão se relacionar com o sujeito de direito 
titular dos patrimônios (geral e especial).

a primeira delas, por óbvio, é o ato de autonomia privada por parte 
do proprietário da universalidade de fato (visto que está é a qualificação do 
estabelecimento comercial quando não está em movimento, trespasse, ou 
sujeito a situações peculiares, penhor, inventário, dote, usufruto etc). sua 
vontade, desde que legitimamente manifestada, e empenhada de acordo 
com adequada direção do ordenamento, é fonte de vicissitudes jurígenas 
positivas853. Entretanto, tal não basta per se, visto que o ato de separa-

mesmo sentido vide CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 350.

849  Sobre a inter-relação entre segurança jurídica como “liberdade” vide BINENBOJM, 
Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e 
constitucionalização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 190.

850  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p.143.

851  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 17

852  LESSIG, Lawrence. Code And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 30.

853  “Além disso, reconhece-se aos particulares liberdade na escolha do objeto do di-
reito real. Identifica-se, em relação a cada tipo real, significativo espaço reservado 
à autonomia negocial no que tange à individuação do bem que serve de referência 
objetiva à relação jurídica real” RENTERIA, Pablo Waldemar. Direito Real de Penhor e 
Autonomia Negocial. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado defendida na Faculdade de 
Direito da UERJ, orientada pelo Prof. Titular Gustavo José Mendes Tepedino, 2014.
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ção patrimonial pode ser eivado, ab origine, de um ardiloso joguete por 
parte de um devedor, ou responsável pelo adimplemento de substancial 
montante, no intuito de esvaziar – aparentemente – seu acervo de bens 
e direitos. Como não se desconhece, a criatividade humana – no esteio 
dos inúmeros tipos de maldade – é ilimitada, e um funesto trambiquei-
ro dotado de conhecimentos jurídicos pode causar mais danos do que 
é possível ao homem médio prever. Contudo, a separação patrimonial 
(pela incorporação imobiliária, pela formação tradicional de pessoas 
jurídicas diferentes, ou até pela criação de um trust854, “fidúcia”855) não 
é diferente a outros tantos expedientes jurígenos que não são um bem 
por si só. Cada instituto pode ser utilizado de modo fidedigno, ou abu-
sivamente, pelo sujeito de direito, sendo açodado o pensamento de que 
a separação patrimonial ofereça algum risco maior ou distinto do que 
os demais instrumentos coexistentes. outrossim, além da inexistência 
de vedação legal específica, mister se faz que o ato de liberdade do titular 
seja imbuída de legitimidade meritória.

dessa forma, ao lado da autonomia privada adequadamente mani-
festada, resta a disponibilidade dos bens, dos elementos, que compõem 
o acervo que será sujeito à afetação. acaso o titular disponha de débitos 
(ou ônus de terceiros sob os quais lhe recaem responsabilidade compen-
satória) que superem os valores devidos perante o acervo restante não 
separado (rectius, patrimônio geral), por óbvio que tal ato será ineficaz 
àqueles interessados. neste ponto, ocorre situação próxima àquelas com-
batidas pelas respostas do ordenamento às fraudes a credores (direito 
material), à execução (consequência processual), que ensejam a ação pau-
liana. não obstante, a disponibilidade do acervo afetado não se confunde 
com propriedade isolada, de cada um dos elementos que comporão a 
universalidade – de direito, após a afetação que preencha os requisitos 
cabíveis. Conforme antecipado em capítulo pretérito, a propriedade do 
conjunto – por exemplo do estabelecimento – não importará na titula-
ridade de cada um de seus elementos, visto ter-se enfoque na floresta e 

854  Não se desconhece que a legislação positiva pátria ainda não incorporou 
especificamente o trust, ou segundo relevante doutrina de Milena Donato Oliva, “A 
Fidúcia”, como instituto autônomo. Entretanto, não se enxerga qualquer incompatibi-
lidade sistemática jurígena com tal instituto. Vide ainda MAIA, Roberta Mauro Medina. 
Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 143.

855  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 144.
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não nas árvores que o integram. outrossim, uma vez que o todo dos bens 
e direitos circunscritos pela autonomia privada do titular sejam livres de 
“desembaraços”, está-se diante do preenchimento do segundo requisito 
pertinente à afetação.

Em terceiro e derradeiro lugar, o ato de blindagem e separação pa-
trimonial intra personalidade, não pode ser consubstanciado em surpresa 
(provavelmente desagradável) a terceiros interessados. Em termos gerais, 
os negócios jurídicos mais complexos – particularmente as relações con-
tratuais – são formados entre as partes partindo das premissas subjetivas 
(confiabilidade e tradição) e objetivas (patrimônio disponível a garantir 
eventual inadimplemento, de toda espécie) dos pólos. Qualquer camufla-
gem econômica que permitisse uma percepção hipertrofiada e enganosa, 
e que, portanto, atraísse goodwill inverídico para o benefício do agente 
negocial é latentemente antijurídica. ou seja, faz-se necessário que o 
ato de afetação patrimonial seja antecipado por publicidade856 oficial e 
eficaz, sendo tal conteúdo informacional pertinente de livre acesso aos 
interessados857. Logo o cerne rígido858 das regras versando sobre separação 
patrimonial é o da divulgação e não se a origem do ato é legal ou oriunda 
da vontade. neste esteio, dentro das práxis do direito Comercial, verbi 
gratia, o ato societário com a alteração estatutária prevendo a separação 
patrimonial; com o rol de interesses, bens e direitos (ainda que, ulterior-
mente sujeitos à sub-rogação mercantil típica de tal âmbito) afetados 
àquela parcela de atividade; devidamente registrado perante a Junta 
Comercial859 pertinente, importaria na cientificação formal da parte de 
terceiros daquela delimitação econômica.

856  OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. São Paulo: Editora Atlas, 2014, 
p. 76.

857  Lei 8.934/94, Art. 29: “Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, po-
derá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, 
mediante pagamento do preço devido”.

858  Sobre a diversidade de rigidez à depender do tipo de regra vide ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos.14ª Edição, São 
Paulo: Malheiros, 2014, p.55.

859  Lei 8.934/94, Art. 32: “O registro compreende: II – O arquivamento: e) de atos ou 
documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao em-
presário e às empresas mercantis. Art. 53. As alterações contratuais ou estatutárias 
poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente da 
forma adotada no ato constitutivo. Art. 54. A prova da publicidade de atos societários, 
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Entretanto o pós-positivismo não se limita às satisfações formais 
dos comandos jurídicos, sendo mais importante o adimplemento de 
sua substância via o exercício funcional das prerrogativas, dos múnus. 
desta forma, ao lado da ressalva registral de separação patrimonial com 
o desígnio patrimonial integralizado, e fixado (sem prejuízo de contínua 
atualização do montante de modo a cristalizar a exatidão do seu perfil 
econômico afetado), mister que o agente econômico titular informe – 
expressa e especificamente – tal idiossincrasia a todos os interessados. 
Como não se ignora, a boa-fé objetiva integra e informa os deveres de 
informação que podem ser adjetivos, acessórios, ou premissas impera-
tivas à minimização das assimetrias informacionais (de modo a reduzir 
a desproporcionalidade do poder860 entre o agente mais forte perante 
o mais frágil). Portanto, àqueles que elejam a técnica de destaque eco-
nômico intra-persona deve se impor uma exigência (jurídica mas sem 
anterioridade legal) de informar ab initio, preventivamente, àqueles que 
com ele forem se relacionar. Esta exigência complementaria a via formal 
do registro público, e deve ser fomentada – no início da afetação – com 
publicidades em hebdomadários, periódicos de pertinência aos consu-
midores, fornecedores, e concorrentes, além de aposição de ressalva em 
seus contratos, e nos estabelecimentos comerciais titularizados.

tal tríade (autonomia privada dotada de meritevolleza, a disponi-
bilidade de bens e direitos submetidos ao destaque – incomunicabilidade 
com o patrimônio geral, e a publicidade solene-registral e a material 
complementar) de requisitos legitimaria o ato de afetação voluntária, 
intra-persona (sem a técnica de criação de nova personalidade jurídica), 
e minimizaria os riscos advindos de tal operação jurídica. Cuida-se de 
interface jurídica que prestigia a objetivação patrimonial (já existente 
pelas fundações) com destino e emprego certo, combinando elementos 
existentes na ordem positiva (Lei número 10.931/2004861) que permi-

quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da junta comercial 
à vista da apresentação da folha do Diário Oficial, ou do jornal onde foi feita a 
publicação, dispensada a juntada da mencionada folha”.

860  LEVITT, Steven D. DUBNER Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo 
que nos afeta. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 61.

861  Em sentido contrario, averbando que apenas a anterioridade legal específica habili-
taria a separação de bens, vide OLIVA, Milena Donato. Do negócio fiduciário à fidúcia. 
São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 67.
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tem tal prática mediante desidério legítimo do titular, com características 
verificadas no project finance, via sociedades de Propósito Específico. 
ou seja, se realiza uma integração praeter legem862 com a hipótese já 
consignada pelo ordenamento e que faculta tal separação do escopo 
patrimonial. nota-se, outrossim, a proximidade com as propriedades 
comerciais e o regime obrigacional que é – aprioristicamente – livre de 
formas, permitindo ao titular o exercício mesclado de idiossincrasias 
habilitadas pelo sistema, da melhor maneira que lhe aprouver.

aliás, como o estabelecimento comercial – comum ou “cibernético” 
– representa o perfil patrimonial da empresa, nada mais consentâneo do 
que a habilitação de um centro de imputação autônomo cuja essência é 
o predomínio da seara objetiva destinada a um determinado fim.

6.5 a separação intrapersonalidade do patrimônio 
e resguardos

o direito contemporâneo, seja pelo histórico abuso das formas, 
tende à queda das solenidades; ou, ao menos, em sua manutenção como 
técnica excepcional e justificada. Prova disso é a quantidade de teorias, 
doutrinas, e julgados863, que desconsideram a personalidade jurídica por 
vários caminhos, seja para coibir desvios e abusos, seja por simples política 
pública de facilitação a percepção creditória. noutros termos, o fetiche 
com as práticas legítimas da criação de personalidades jurídicas não pre-
ponderará, sempre que houver um “redirecionamento” do ethos do sistema 
de direito, que com ele não seja compatível. deste modo, não se pode 
compreender qualquer tipo de receio racional com as técnicas de parti-
lhamento patrimonial voluntário, desde que estes observem os mesmos 
limites e delimites que são informados pelo direito objetivo. Por óbvio 
que o reacionarismo (rectius, ou no eufemístico discurso de fidelidade ao 

862  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Traduzido por Maria Celeste C. 
J. Santos. 10ª Edição, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 145.

863  Reiterando-se que nem todo julgado serve de precedente; que nem todo colegiado 
de precedentes forma jurisprudência; e que nem toda corrente tradicional de en-
tendimentos importa em decisões efetivamente eivadas de prudência. Muitas vezes o 
empenho da expressão jurisprudência serve como prática preguiçosa daqueles que 
não são árduos fãs do comando do art. 93, IX, da CRFB, a exemplo do que ocorre 
com decisões “per relationem”, da subsunção de verbetes de súmula sem apurar 
sua real ratio, e da manutenção de entendimentos sumulados havidos em contexto 
específico pré-constituição vigente.
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passado864) ínsito a parcela considerável de agentes interpretativos, pode 
resultar em um olhar de estranhamento aos institutos novos, como se o 
direito fosse feito para conservar, e não para transformar realidades. nesta 
senda, não é possível endossar a curiosa ótica dos fetichistas legais865 para 
quem a “lei tudo pode, a lei tudo muda”866, e “sem a lei não há direito”.

Por sinal, é possível observar uma correlação entre a rejeição 
apriorística, e não fundamentada, dos patrimônios de afetação, com o 
enveredamento da teoria personalista que informa parcela majoritária 
da doutrina. Conforme explanado em capítulo pretérito, a teoria per-
sonalista preceitua que as relações jurídicas só podem se dar de modo 
interpessoal867 (e como foi exposto, tal visão de estudiosos foi importante 
na maior humanização dos vínculos jurídicos, o que era impossível na 
teoria realista): ignorando a miríade de situações jurídicas complexas 
havidas com nascituros, condomínios, órgãos da administração des-
personalizados etc. de outra monta, os estudiosos da teoria do direito, 
também adotam visão predominante segundo a qual não se poderia 
endossar um patrimônio geral e outro(s) especial(is), visto que a cada 
pessoa, somente, caberia uma universalidade jurídica de titularidades. Por 
sua vez, antecipou-se a adesão à teoria dos núcleos de interesses, seja pelo 
avanço da técnica jurídica, seja pela maior abertura dos fatos e interesses 
merecedores de tutela, que podem não caber nos moldes da taxativa – e 
excludente – técnica da personalidade jurídica. do mesmo modo, a par-
tir do momento em que a objetivação patrimonial pode prescindir das 
técnicas de personalização dos centros de interesse, não se compreende 
como lógica à refutação ao avanço de tais realidades, particularmente no 
âmbito do direito Comercial.

864  BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 111.

865  “O homem do povo, portador do bom senso do homem comum, não está errado. O 
direito mostra-se para ele somente como lei, e lei é o comando autoritário que cai do 
alto sobre a indefesa comunidade dos cidadãos sem levar em conta os fermentos que 
circulam na consciência coletiva” GROSSI, Paolo. Mitologias Jurídicas da Modernidade. 
2ª Edição, Florianópolis, Fundação Boiteux, 2007, p. 23.

866  Crítica sarcasticamente feita por BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, 
São Paulo: LEJUS, 1999, p. 16 e 51.

867  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 39.
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nesta senda, pode ser interessante economicamente titularizar 
em uma mesma personalidade jurídica diversos patrimônios separados, 
delimitados a cada um dos seus âmbitos de atuação. naquelas ativida-
des empresariais edificadas com previsão antecipada de alienação de 
determinadas parcelas de empenho econômico, destaques patrimoniais 
podem representar caminhos mais fáceis ao uso do trespasse, podem 
resultar em trilhas mais simples de limitação dos riscos, bem como pos-
sibilitam, mais claramente, o controle sobre a eficiência individualizada 
dos diversos perfis objetivos, na hipótese de titularização de um número 
plural de estabelecimentos comerciais. ou seja, se não houvesse interesses 
mercantis merecedores de tutela, não haveria qualquer demanda social 
pela incorporação imobiliária com patrimônio separado – inexistiria 
crítica doutrinária à inexistência da positivação legal dos trusts no Brasil; 
enfim, estar-se-ia satisfeito com a positivação vigente.

destarte, os interessados em promoverem os patrimônios destacados 
devem ser extremamente cautelosos com o discernimento de emprego 
do capital, com a utilização de contas bancárias diferenciadas para cada 
universalidades patrimonial distinta, com a ortodoxia contabilística, e de 
investimentos a ser utilizado. Qualquer indisciplina em tais vieses atrairá às 
mesmas técnicas de disregard existentes para o paradigma jurídico vigente.

6.6 da afetação patrimonial nas aziendas comerciais  
na internet

uma vez traçado o percurso jurídico sob o qual rompeu-se com a 
vertente de univocidade entre patrimônio e personalidade; cotejada a 
hipótese do ordenamento em dar guarida ao perfil patrimonial objetivo 
como nas fundações; tendo em vista a previsão legal específica que legiti-
ma a separação patrimonial voluntária, intrapersonalidade; contemplada 
a verdadeira fonte de validação dos direitos reais, qual seja a publicidade, 
ao invés da pura taxatividade e tipicidade; e perscrutada a abertura sis-
temática para fontes não formais868 (positivas) que espraiam seus efeitos 
em toda espécie de relação jurígena (Poder Público com Poder Público, 
Privado com Privado, e Público com Privado), mister analisar o emprego 

868  Sobre a idolatria desmesurada à Lei, vide BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito 
administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2014.
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analógico da afetação patrimonial autônoma, intrapersonalidade, com 
base nos antecedentes legais.

Conforme sublinhado no primeiro capítulo, o estabelecimento co-
mercial virtual poderá ser exclusivamente cibernético, predominantemen-
te internauta, ou auxiliarmente online. na primeira e na última hipótese, 
não se enxerga grande valia da técnica de diferimento patrimonial que 
não se utilize da constituição de pessoa jurídica autônoma. no entanto, 
para os e-stabelecimentos majoritariamente cibernéticos há uma dualidade 
relevante de ênfases dentro de uma mesma atividade mercantil. Muitos 
agentes econômicos estabelecidos e pujantes nos esteios tradicionais, 
uma vez atentos às facilidades e novos mercados abertos pelo iter virtual, 
inovaram braços empresariais de modo a expandir, e transformar sua 
relação com os destinatários do consumo. nestes casos, verifica-se útil a 
técnica de separação de universalidades – entre geral e afetada à atividade 
online – inclusive para auxiliar na mensuração do desenvolvimento dos 
nichos. aliás, em atividades empresariais cujo titular é proprietário de 
mais de um estabelecimento comercial virtual, em uma só personalidade 
jurídica, tal contenção delimitada de patrimônio é lógica e estratégica. Por 
sinal, a universitas juris criada facilita a percepção do e-stabelecimento 
como patrimônio cambiante, sujeito a eternas metamorfoses, mantido 
através da sub-rogação869.

Entre os julgados supracitados, reitere-se a análise do caso envol-
vendo o titular das renomadas Lojas Americanas, que estava a utilizar de 
“terminais cibernéticos” internos aos seus estabelecimentos tradicionais 
em shopping centers, de modo a camuflar suas vendas presenciais870. 
nesta esteira não se ignora que o agente econômico mencionado 
dispõe de aziendas físicas, e um “estabelecimento cibernético”, ambos 
com suas idiossincrasias, estruturas e aviamento distintos. Cuida-se de 
sujeito de direito que originalmente só desenvolvia suas atividades no 
ambiente físico, e que com o advento da internet, concomitantemente, 
passou a explorar seus atos econômicos em tal mister.

nos termos do capítulo inaugural, verificou-se que as barreiras à 
entrada são significativamente menores no contexto cibernético, e que, 

869  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 98.

870  Dessa forma, visava minorar a base de cálculo para a partilha dos alugueres.
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em virtude de tal fator, muitos dos gigantes empresariais internautas não 
possuem mais do que meia década de existência. Entretanto, também há 
de ser mencionado que o mercado online é ainda mais volúvel do que o 
tradicional-físico, como a história mostrou no começo do século XXi 
com a chamada “bolha-cibernética”871. noutras palavras, do mesmo modo 
em que se observa a célere expansão mercantil no iter online, também 
se apura a facilidade com que se desmoronam “impérios comerciais”.

Portanto, em especial àqueles agentes que desejaram ingressar nas 
realidades virtuais, sem se descurar do comércio físico-tradicional, é 
particularmente útil à afetação872 patrimonial intrasocietária. Com tal 
práxis, o agente econômico não resta tão circunscrito aos riscos adicio-
nais advindos da volatilidade do aviamento cibernético, bem como não 
é obrigado a constituir pseuda nova personalidade jurídica, com o único 
fito de separar conexões patrimoniais. ademais, com as noções contem-
porâneas de grupo econômico (que já era amplamente aplicado para as 
responsabilidades trabalhistas e tributárias), e a facilidade de desconsi-
deração da personalidade jurídica, não há qualquer motivo legítimo para 
se resguardar, demasiadamente, com tal prática.

aliás, o ambiente cibernético é muito peculiar, exige uma maleabili-
dade maior por parte dos comerciantes, não está sujeita aos costumeiros 
horários comerciais, ou dias úteis. não obstante, ativos tangíveis serão 
de menor importância nesta seara, bem como o compartilhamento de 
estratégias poderá representar o insucesso em ambos os ramos interem-
presariais. dessarte, o destaque de universitas juris representará, mutatis 
mutandi, uma “hidra de Lerna”, com autonomia em suas capita, mas com 
uma origem (um corpo) comum.

871  A “Bolha da Internet” foi a cognominação do fenômeno econômico que gerou enor-
mes prejuízos à poupança popular internacional, após o brusco efeito sanfona da 
bolsa Nasdaq, ocorrida nos anos 2000. Após anos de rápida hipertrofia valorativa das 
e-companhias, com a decuplicação dos valores das ações em curto hiato de tempo, 
também se observou uma miríade de falências, e retroações. Vide entre tantos CRUZ, 
Patrick. Estouro da bolha das empresas de tecnologia complete 11 anos. Disponível em: 
http://economia.ig.com.br/mercados/estouro-da-bolha-das-empresas-de-tecno-
logia-completa-11-anos/n1238148080645.html, acessado em 03.04.2015, às 19:53.

872  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 352, ainda vai mais longe ao assegurar que todo estabelecimento comercial 
seria uma autêntica esfera jurídica de afetação, ultrapassando a limitação meramente 
patrimonial, pois englobaria o passivo.
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Em uma ótica complementar, também é possível que o ramo cibernético 
da atividade (do agente econômico exemplificado) passe a ser extremamente 
lucrativo e estável, e que o braço da mercancia clássica ingresse em uma 
crise, em um decadente ócio comercial. neste ponto, o destaque patrimonial 
(finalístico873) também será importante para os terceiros que estiverem em 
uma relação jurídica com o ente empresarial (de modo a não sofrerem com 
as redistribuições de lucros, bens e direitos). Portanto, não se deve analisar 
o destaque patrimonial voluntário – por parte do titular – como um mero 
estratagema ao desfavor dos terceiros interessados, visto que ele poderá ser 
empregado como legítima forma de estratégia mercantil; bem como moda-
lidade hábil a promoção de interesses juridicamente relevantes, merecedores 
de larga proteção do direito Comercial.

6.7 da publicização da afetação patrimonial voluntária nos 
e-stabelecimentos

tal como a perspectiva de regência material das normas jurídicas 
encontra-se em plano distinto da sua ordenação puramente formal, a 
mesma observação pode ser realizada quanto ao regime da publicidade. 
nos termos antecipados nos subcapítulos supra, o ordenamento jurídico 
pondera maior ou menor solenidade na publicização imperativa a certos 
efeitos jurígenos, tais como o uso do serviço notarial. ou seja, o Poder 
Público demanda que para a perfectibilização de eficácia ou validade 
de certos atos e negócios jurídicos, se tenha na averbação, no registro 
ou a anotação um imperativo antecedente874. não obstante, ainda que a 
sociedade contemporânea esteja submissa à presunção do mandatório 
conhecimento dos registros públicos e da regulamentação publicizada 
nos diários oficiais (art. 4º, da LindB); sabe-se que raramente o con-
teúdo das práxis burocráticas satisfaça o teor informativo material. tal 
presunção é um mero fruto utilitário do convívio social, de inversão do 
ônus cognitivo perante os possíveis males trazidos pela violação jurígena 
(ainda que travestida de ignorância das regras do jogo).

Entretanto, o direito material comercial está recheado de hipóteses em 
que a publicidade formal-solene é insuficiente para atingir seu desidério 
legal; visto que a bússola normativa é direcionada ao conhecimento efetivo 

873  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 131

874  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 127.
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do conteúdo informacional eventualmente registrado. Como hipótese de tal 
raciocínio exemplifica-se o caso do longo processo de liquidação da rede 
ferroviária federal sociedade anônima (rffsa – uma sociedade de 
economia mista). Para além dos atos regulatórios (publicados no meio de 
divulgação oficial dos Poderes Públicos) que deram início à sua liquidação 
(decreto 3.277/99), e, ulteriormente em sua extinção (Medida Provisória 
número 353/2007), foi outorgada a inclusão da designação em liquidação no 
sufixo de seu nome de empresa, a partir de tal hiato temporário pertinente. 
ou seja, a ratio da determinação da fonte normativa875 é minimizar a assime-
tria informacional havida entre a parte em decadência econômica e eventuais 
terceiros (que podem, ou não consultar atos normativos, ou decisões judiciais 
a tal respeito). se o enfoque fosse apenas com a publicização solene, seria 
despiciendo tal comando jurídico; contudo, o que se visa tutelar é o princípio 
da confiança, na modalidade aparência876, prestigiando a boa-fé objetiva em 
seu viés informacional pleno.

Por óbvio que não se pode comparar uma situação de crise patri-
monial, com outra de afetação patrimonial, afora os riscos ínsitos às 
hipóteses supracitadas. no primeiro caso, um desavisado poderia negociar 
com o agente econômico, sem levar em conta o perfil de risco, e portanto, 
verbi gratia, cobrar juros menor do que o faria em outras circunstâncias. 
no último caso, o agente econômico pode decidir pela não contratação 
(tendo em vista a constrição patrimonial que responderá pelo eventual 
inadimplemento), ou pela formação da relação contratual, com as carac-
terísticas típicas de tal situação. Contudo, em uma hipótese ou n’outra, o 
importante é a suficiente e precisa informação aos núcleos de interesses 
pertinentes (fuga do erro, do dolus bonus ou dolus malus).

na ocasião da crise econômica da rffsa, a companhia fez uso 
de seu estabelecimento virtual acessório, para ampliar a disponibilidade 
informacional sobre sua situação877. Para além das divulgações oficiais 

875  Mutatis mutandi, observe-se idêntica cautela no trato das instituições financeiras, na 
forma da Lei 6.024/74, em seu art. 17: “Em todos os atos documentos e publicações 
de interesse da liquidação, será usada obrigatoriamente, a expressão “Em liquidação 
extrajudicial”, em seguida à denominação da entidade”.

876  Inclusive contra a legalidade, vide BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito admi-
nistrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e constitucionalização. 3ª Edição, Rio 
de Janeiro: Renovar, 2014, p. 197 – 198.

877  http://www.rffsa.gov.br, acessado em 04.04.2015, às 22:32.
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tradicionais (incluindo a alteração em seu signo distintivo de identificação 
do sujeito de direito), nota-se que os meios cibernéticos podem expan-
dir o dever acessório de informar878, e, logo, minimizar as disparidades 
cognitivas. outrossim, na hipótese de o agente econômico fazer uso da 
separação patrimonial intrapersonalidade, em favor do e-stabelecimento, 
este deverá utilizar o próprio sítio virtual para comunicar aos seus inter-
locutores acerca de sua condição especial. isto sem prejuízo do registro 
específico da segregação das universalidades de direito perante o registro 
público cabível (in casu, a junta comercial), e da menção da delimitação 
voluntária em cláusulas contratuais expressas e claras.

note-se que independentemente do agente econômico dispor de um 
estabelecimento mercantil exclusivamente cibernético, predominantemente 
online, ou acessoriamente internauta, ele deve sempre fazer uso das fontes de 
contato ao público para cristalizar o teor informacional relevante que fuja das 
margens do corriqueiro. todo estabelecimento (tradicional ou virtual) deve 
ser revestido dos elementos mercantis pertinentes, mas também dos meios 
de diminuir a vulnerabilidade consumerista no mitiê técnico-jurídico879.

destarte, apura-se que o direito não é adverso ao uso estratégico 
das técnicas jurígenas legítimas para a delimitação de riscos, para a 
constrição de empenho de receitas e despesas; o que não é tolerado pela 
ordem jurídica é a opacidade ilusória de condutas ou exercícios camu-
flados, como um inculcamento de uma situação patrimonial ordinária 
para uma situação – ainda – excepcional. Em suma, a estrutura jurídica 
deve servir à sociedade, não escravizá-la à obsolescência880; deve moldar 
os comportamentos benquistos881, mas não manietá-los882.

878  MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria Geral dos Direitos Reais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 204.

879  A exemplo da Lei 12.291/2010 que obriga que todo estabelecimento comercial 
disponha de um exemplar do CDC para consulta dos interessados. No ambiente 
cibernético tal comando pode ser adimplido com um link para o site do planalto 
contendo a Lei 8.078/90.

880  CHALHUB, Melhim Namem. Trust. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, prefácio.

881  BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 124.

882  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 31, explana sobre o necessário dinamismo do 
direito, que nunca é metafísico ou se propõe a mera estabilidade.
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7. sexto capítulo: signos distintivos e a interface com 
a clientela

Capítulo sexto – signos distintivos e interface com a clien-
tela – 7.1 a semiótica (semiologia) e a pertinência simbólica; 
7.2 signos distintivos e o consumidor: efeitos econômicos e 
psicológicos; e 7.3 os signos distintivos e a internet.

o presente capítulo tem como esteio as particularidades dos signos 
distintivos pertinentes ao estabelecimento comercial na internet. Para 
tanto, primeiramente foram observados fenômenos semióticos do sig-
nificante, do significado e do valor/referência, e de como tal processo 
linguístico opera no mundo online. descreveu-se a predominância da 
comunicação nominal (escrita ou falada), mas narrou-se, ainda, a evolução 
tecnológica que já habilita a interlocução e a busca mercantil, através 
das aziendas cibernéticas de pesquisa, por iconografias. Por derradeiro, 
discorreu-se sobre a vulnerabilidade (típica do consumidor em qualquer 
relação contratual “não pária”) atinente aos signos, e em decorrência à 
reputação dos seus titulares.

7.1 a semiótica (semiologia) e a pertinência simbólica

Em uma importante obra do filósofo norte-americano John searle883, 
o autor salientou a pertinência entre a consciência, a intencionalidade e a 
linguagem, como fenômenos essenciais aos fatos sociais. Entre diversos 
tópicos filosóficos, o professor da universidade de Berkeley defende a 
existência de uma realidade externa (realismo), independente da visão 
(perspectiva) de observadores, mas enriquecida com a subjetividade de 
cada ser. noutras palavras, os sistemas simbólicos exteriorizados pela lin-
guagem também criam realidades884, e estabelecem ordem e sentido nos 
fatos sociais, ao lado das realidades externas-ontológicas885. nesta toada, as 
árvores, as montanhas e os oceanos (todos os termos aqui usados enquan-

883  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000.

884  Sobre como a cultura e a edificação de signos e sentidos sociais restam feitas com o 
compartilhamento entre seres, vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How 
Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press, 
2006, p. 274.

885  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p. 9.
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to significados, elementos materiais, e não enquanto significantes), dispõem 
de uma ontologia objetiva independente da linguagem ou da opinião de seu 
observador; enquanto sentimentos dependeriam da subjetividade existen-
cial de alguém. deste modo, qualquer tentativa de separação estanque 
do ambiente material originário do mundo derivado dos signos, imagens, 
e da cultura, cuidaria, outrossim, de mera visão ufanista da sociedade886.

outros tantos pensadores887 de escol advogam que qualquer con-
templação da dita realidade advém das percepções pessoais, uma visão 
indireta do mundo que é produto dos sentidos humanos. Para estes tantos 
autores, o conceito de realidade natural seria uma mera ilusão criada pela 
duplicidade cerebral do consciente e do inconsciente, visto que a mente 
humana cria modelos do mundo ao seu redor, mas não o absorve em 
sua essência888. Entretanto, a posição de searle que não elimina a par-
cela subjetiva da realidade, nem extirpa a consideração de uma realidade 
externa melhor convence como uma análise mais apurada da vida social, 
além de não padecer de um certo antropocentrismo exagerado. 

Entre as suas precompreensões, rectius posições-padrão, searle afir-
ma que os seres humanos (coletivamente) inventam palavras (neologis-
mos), signos, símbolos para atribuir sentido às coisas e aos fatos, mas que 
tal não importa nas invenções dos objetos-destinatários da semântica889. o 
sinal não se confunde com o bem ou o fato assinalado, mas apenas com 
sua imagem, com seu conceito. ou seja, a língua890 seria um sistema estru-
turado que junge e explana a relação entre sonoridade, expressões físicas, 
elementos visuais e sentido, enquanto a semiologia trata do exame de 
qualquer sistema de signos891 partícipes da linguagem. noutras palavras, a 

886  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 33.

887  Como exemplo registre-se MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente 
Influencia Nossas Vidas. Tradução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 
2012, p. 56.

888  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 62.

889  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p.30.

890  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p. 9.

891  BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª Edição, 
São Paulo: Editora Cultrix, 2003, p. 11.
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língua é o código-sistema enquanto a semiologia é a seara, a ciência que 
analisa tal sistema. assim, no exemplo descrito, o ser humano não antece-
deu a criação de uma determinada montanha, mas ele foi responsável pela 
edificação de um conceito, criou uma expressão semântica que compõe 
a sua existência na linguagem, e a sua compreensão coletiva. ademais 
segundo tal lógica, os fatos poderiam sofrer mutações interpretativas ao 
longo do tempo, impactados, por exemplo, pelos avanços tecnológicos 
que desmistificariam os sentidos originais de uma fattispecie, ou mesmo 
alterariam a substância do conteúdo analisado. a língua é um organismo 
vivo, mutante, um código sem limitações apriorísticas de combinação, 
facultando, incessantemente, novas criações e variações sobre seu sistema.

Por sinal, haveria uma conexão umbilical entre o sentido da cons-
ciência e da intencionalidade, de modo que, ainda que nem todo estado 
consciente seja intencional, e que o inverso também seja verdadeiro, só 
é possível a compreensão da intencionalidade nos termos da consciên-
cia892. a inter-relação entre consciência e inconsciência é conhecida 
há mais de século, e segundo um professor do instituto de tecnologia 
da Califórnia, a derradeira exerce enorme influência sobre a primeira, 
gerando um poder-direcional muitas vezes imperceptível pela pura 
racionalidade893. Logo, todo ser humano disporia de um cérebro ambi-
valente que albergaria os sensos conscientes e inconscientes no córtex, 
com o predomínio alternado de cada um deles, fazendo com que se 
desempenhem funções refletidas e outras tantas automáticas894. tal 
seria o papel da mente, criando nexos entre a realidade e o ser humano 
através da intencionalidade895, permitindo processos de compreensão e 
significação896. Logo, o labor conjunto entre intencionalidade, a cons-
ciência e a causalidade permitem processos cerebrais estruturados que, 

892  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 67.

893  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 9.

894  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 19.

895  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 96.

896  WITTGENSTEIN, Ludwig Joseph Johann. O Livro Azul. Traduzido de Jorge Mendes. 
Lisboa: Edições 70, p. 2008, p. 24.
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por exemplo, habilitam a identificação de linhas, figuras, textos, sons, 
cheiros, gostos, e texturas que, em um determinado contexto, diante 
da linguagem que os alberga897, receberão uma compreensão daquela 
experiência vivificada898. distingue-se, aliás, que a compreensão da co-
municação entre seres ocorre independentemente da aplicação consciente 
das regras gramaticais ou linguísticas a ela subjacentes, posto que já 
condicionada a certa automaticidade899. será a eficiência, a celeridade 
da própria automaticidade dos processos inconscientes que poderá 
resultar na prevenção de acidentes (comunicacionais ou físicos), fa-
zendo com que a percepção racional opere separada, e em muitos casos 
ulteriormente, ao fato social.

Com relação à linguagem que permite a cooperação social, não é 
comum a existência de uma relação intrínseca entre os significantes 
e os significados900, sendo a definição ostensiva um produto da criação 
social-contextual901, mesmo porque um indivíduo isolado nem cria, 
nem modifica a língua902. averbe-se que ao lado dos sinais em si, e do 
conteúdo de tais sinais, um terceiro fator relevante à semiótica é a ideia 
de valor, que cuida da referência, o contorno, do signo com outros si-
nais próximos que lhe atribuem sentido. o Clube de regatas Vasco da 
Gama, significante nominativo que é complementado pela insígnia de 
uma caravela com a Cruz de Malta, em preto, branco e vermelho resulta 

897  WITTGENSTEIN, Ludwig Joseph Johann. O Livro Azul. Traduzido de Jorge Mendes. 
Lisboa: Edições 70, p. 2008, p. 27.

898  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 77.

899  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p.21.

900  Afora nas hipóteses das onomatopeias. Certas marcas fazem uso de tal figura de 
linguagem como signo, a exemplo do “Tic Tac” que compõe uma famosa marca de 
bala. Entretanto, a sonoridade do tic tac que é ínsito aos relógios, nada tem a ver 
com o contexto de doces, de modo que se cuida de um signo arbitrário, ou seja, 
juridicamente forte.

901  WITTGENSTEIN, Ludwig Joseph Johann. O Livro Azul. Traduzido de Jorge Mendes. 
Lisboa: Edições 70, p. 2008, p. 23.

902  BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª Edição, 
São Paulo: Editora Cultrix, 2003, p. 18. O máximo que um ermitão constrói é o idio-
leto. Entretanto, há casos em que pessoas no exercício de poderosa função criam 
palavras, ou usam velhas palavras em novos contextos e, pela força persuasiva, ou 
pela força bruta, “contaminam” socialmente o emprego de tal signo. Ainda assim, 
sem a cooperação social, não há como um sinal integrar a língua para o uso coletivo.
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em um significante misto; não obstante, ele sinaliza uma briosa entidade 
desportiva, altamente reputada, e portanto ostenta significado; no contexto 
da rivalidade clubística nacional (com o Botafogo de futebol e regatas 
e outros), recebendo valor. se o ambiente teórico-hipotético do filósofo 
for trazido para uma aplicação pragmática (no exercício da homologia), 
tem-se que o funcionamento de um software é o que permite que a pro-
gramação (sistema) de um sem número de “zeros” e “uns” (linguagem 
técnica/código) possa resultar em um padrão gráfico compreensível (fala/
mensagem903) quando um utente acessa determinado nome de domínio; 
tal como sem a consciência o ser humano não consegue atribuir signi-
ficados aos sentidos experimentados904. desta forma, não seria correto 
cotejar a eleição de signos no exercício da intencionalidade, como se a 
última fosse segregada do ambiente cultural, dos hábitos sociais, e das 
precompreensões de cada um905.

Como hipótese de tal assertiva, verifica-se que no comércio (tra-
dicional ou online) os titulares do estabelecimento costumam eleger 
signos previamente conhecidos pelos interlocutores, em geral descritivos, 
evocativos, genéricos, para facilitar906 a compreensão de seus destinatários. 
tal ocorre, visto que é comum o anseio hedonista pelo conforto, pelos 
atos e fatos que trazem familiaridade, deste modo, os destinatários do 
comércio desenvolvem vieses inconscientes907 para suas escolhas con-
sumeristas que costumam coincidir com a simplicidade comunicativa. 
acaso o proprietário do estabelecimento empregasse um neologismo, 
sem qualquer prefixo ou sufixo que se relacionasse com a linguagem co-
mum pertinente ao seu produto ou serviço, ele teria um esforço muito 
maior para fidelizar seus consumidores e/ou fazê-los se recordar do signo 
que representa sua atuação. Logo, a utilização de um neologismo – até 

903  BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª Edição, 
São Paulo: Editora Cultrix, 2003, p. 24.

904  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 50.

905  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 104.

906  Sobre a utilização dos signos como forma de facilitação comunicativa ao interlocu-
tor vide SCHMIDT. Lélio Denicoli. A Distinitividade das Marcas. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 37.

907  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 27.
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que este seja popularizado – traz um custo de transação considerável, 
é estaticamente ineficiente, além de consideravelmente mais arriscado.

tal criação de significados sobre os sinais, figuras, letras, números, 
os elementos mistos (pot-pourri das espécies de signos), gera, também, o 
alicerce de uma potência que pode ser aparentemente invisível, mas que 
é robusta e influente908, também conhecida como poder simbólico909. Este 
último tende a permanecer sólido e invulnerável enquanto for uníssono, 
monopolista, sem a crítica de outras visões heterodoxas, além de subsistir 
inquestionável se não houver consciência de suas edificações arbitrárias910. 
Exemplo de tal arbitrariedade na construção do poder simbólico reside no 
mundo da alta costura, com a firmação de obras semiartísticas (chamadas de 
conceituais), como se fossem produtos mágicos ou o resultado de feitiços. 
tal campo simbólico opera simultaneamente com o uso das marcas, que 
angariam um capital específico da reputação, oriundo dos investimentos 
publicitários911, e da popularização elitizada de sua escolha912. o próprio 
código dos estabelecimentos comerciais913 que operam com produtos de 
consumo conspícuo recai sobre o paradoxo de, simultaneamente, (i) laborar 
para expandir seu público consumidor, e portanto vender mais; mas, (ii) 
não permitir tamanha extensão de usuários de modo a perder o sentimento 
unique que seus consumidores originais buscam. repise-se que ainda que 
seu originador tenha cotejado sua criação para um público aristocrático, se 
os consumidores da “plebe” elegerem tal produto como de sua predileção, 

908  “Como se não bastassem os aspectos subjetivos da situação de Elizabeth I que 
reinava quando a peça foi feita, o próprio tema, objetivamente analisado, era 
sensível: a deposição de um rei, o fato de o monarca se transformar em uma 
pessoa comum – sem a coroa. Em outras palavras, a diferença entre o rei e o 
homem era apenas a coroa, um símbolo, que, como explicitava a peça, poderia 
ser subtraído” NEVES, José Roberto de Castro. Medida por medida: o Direito em 
Shakespeare. 2ª Edição, Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013, p. 85.

909  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.7.

910  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.15.

911  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.67 – 69.

912  VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of Everything. (And Why We Should 
Worry). Los Angeles: University Of California Press, 2012, p. 188.

913  Verbi gratia: http://loja.daslu.com.br/institucional/sobre-a-daslu/, acessado em 
29.01.2015, às 11:15, que destaca sua proposta de descrição, personalização, e elitização 
de seu foco.
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não terá importado o intuito premium de seu fabricante; exempli gratia, 
o que ocorreu com o veículo santana, produzido pela Volkswagen como 
um carro para a alta classe média, mas que acabou se tornando a escolha 
primeira entre os taxistas (proletariado) nos anos 1990.

Este fenômeno demonstra que após a criação de um signo, ou da 
eleição de um sinal conhecido para um contexto diferente, não existe 
um controle914 real do autor (um individuo ou um grupo minoritário mas 
influente) da criação simbólica sobre a sua criatura. a fala, rectius o uso, 
o emprego, é que determinará a expansão e a compreensão do signo no 
contexto linguístico-comunicativo. neste esteio, é comum a utilização 
de expedientes segregadores para a manutenção de uma ótica elitizada 
sobre os bens de ostentação, tal como preços inacessíveis, ou a limitação 
às vendas a varejo, a opção pela não comercialização em certos países, a 
contratação de poucos distribuidores etc. 

sob esta lente, é facultado afirmar que o que dá vida ao signo, o que 
o anima, o que lhe insere polpa, é a sua utilização915 que pode, ou não, 
seguir a trilha linguística imaginada em sua origem. a própria apreciação 
da arte, da moda, da música, enfim, da cultura, depende do condicionamento 
do interlocutor, do ensino916 feito para que haja a sua compreensão, para 
que o destinatário contemple com prazer917 a construção arbitrária da 
estética vendo nela uma harmonia; valorizando certos bens ao despeito 
de outros tantos que podem ser intrinsecamente mais ou menos belos918. 
neste ponto o enveredamento teórico de searle é útil, visto que será a 
eficiência da subjetividade919 que determinará a ignorância da estrutura 

914  Sobre as dificuldades de controle sobre o comércio e as relações online – verdadeiro 
compáscuo – vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production 
Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 61.

915  WITTGENSTEIN, Ludwig Joseph Johann. O Livro Azul. Traduzido de Jorge Mendes. 
Lisboa: Edições 70, p. 2008, p. 26.

916  WITTGENSTEIN, Ludwig Joseph Johann. O Livro Azul. Traduzido de Jorge Mendes. 
Lisboa: Edições 70, p. 2008, p. 38.

917  Sobre o desenvolvimento do design e a aproximação entre o “belo” e o “útil”, SILVEIRA, 
Newton. Direito de autor no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 233.

918  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.285 e seguintes.

919  Noutras palavras, quanto melhor for a organização do estabelecimento comercial, 
quanto mais preciso e bem utilizados forem os signos distintivos por ele empregados, 
maior será a aceitação e a admiração do público alvo.
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por detrás do conceito, fazendo com que os consumidores acreditem 
estar diante de uma realidade objetiva – extremamente eficiente e sedu-
tora. nas palavras de Lévy, o ídolo não tem uma existência hermética, 
ele depende do reconhecimento, da atribuição de significado por parte de 
seus adoradores920.

deste modo, a posição de um determinado ser nas relações sociais 
pode ser apurado pelo seu “capital” relativo aos demais seres que, no 
tocante ao ambiente simbólico é geralmente enunciado ou reconhecido 
como prestígio, fama, títulos de nobreza, distinções acadêmicas, e castas921. tal 
capital “social” é corriqueiramente utilizado para a imposição de um senso 
comum922, através do argumento da autoridade (do “medalhão”, do “coro-
nel”, do professor, do examinador de concursos) muitas vezes distante 
da autoridade do argumento923. neste afã, o que prevalece simbolicamente 
será o signo, independentemente da qualidade do bem marcado por este.

segundo Bourdieu924, o capital social925 (lato sensu) pode ser 
pessoal-individual ou delegado, sendo exemplo do primeiro o ca-
risma, a notoriedade926, o talento-habilidade, e hipótese do segundo 
o funcionário público que, enquanto gozar de tal status realizará tal 
poder (como em um mandato). o segundo exemplo é mais típico do 
chamado capital institucional, em que é o órgão que dispõe o poder, e 
que, por sua vez, o delega a certos agentes durante um hiato tempo-

920  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 48.

921  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.134.

922  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.146.

923  “Ninguém se iluda. A ordem social justa não pode ser gerada pela pretensão de gover-
nantes prepotentes. A fonte genuína da ordem não é a Força, mas o Poder. O Poder, 
a que nos referimos, não é o Poder da Força, mas um Poder de persuasão” TELLES 
JUNIOR, Goffredo. Carta aos Brasileiros. Disponível em http://www.goffredotellesjr.
adv.br/site/pagina.php?id_pg=30, acessado em 22.05.2015, às 15:11.

924  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.191.

925  Sobre como a internet maximiza a formação do capital social e das experiências 
comuns e coletivas vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: 
Princeton University Press, 2009, p. 104 – 106.

926  Quanto a vinculação da notoriedade do signo e a clientela vide FRANCO, Vera Helena 
de Mello. Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresaria, 
as sociedades. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 142.
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ral específico. retomando o conceito descrito no primeiro capítulo, 
quando uma azienda virtual (acessível via o navegador e um nome 
de domínio, ou através de um aplicativo nos telefones celulares) dis-
põe – predominantemente – do goodwill objetivo, estar-se-ia diante 
do capital institucional; mas, por sua vez, se gozasse, essencialmente, 
do goodwill subjetivo, se beneficiaria do capital pessoal. É o que ocorre 
com o sítio da Embaixada dos Estados unidos da américa no Brasil 
(http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/solicitar.html) para a ob-
tenção de vistos aos brasileiros; a considerável frequência de público 
e o pagamento de gordas taxas não se dá pelo destaque individual dos 
cônsules ou embaixadores, é a pessoa jurídica de direito público exter-
no, sua cultura, língua, e capital institucional que atraem os viajantes. 
note-se, por sinal, que os signos distintivos empregados pelo titular 
do estabelecimento mais se vinculam com seu perfil objetivo do que 
com seu perfil subjetivo927.

Como hipótese da construção arbitrária dos alicerces simbólicos, searle 
elenca que o dinheiro não tem seu valor advindo das suas propriedades 
intrínsecas (biológicas ou químicas), ou da mera opinião individual de alguém 
que imputa que x ou y é pecúnia; mas recebe significado – e logo torna-se 
uma realidade objetiva derivada – a partir de atividades ontologicamente 
subjetivas advindas da intencionalidade coletiva-significativa928. Verbi 
gratia, no mundo online é conhecido o poder de influência dos internau-
tas cognominados como formadores de opinião, que influem diretamente 
o exercício de compra, uso (streaming ou download), enfim, a frequência 
para jogos e músicas929. Entretanto, ao contrário do bem sob o qual ele 
incide, o signo per se não é consumível, ele proporciona prazeres, arrepios, 
medos, ou desgostos, sem ser destruído, exaurido, ou esgotado930. ou seja, 
tal instituto (significante – papel colorido com timbre nacional, número 

927  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 369.

928  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 106.

929  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 87.

930  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 80.
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de série, e assinatura do presidente do banco central) só adquire status, 
a partir da cooperação transindividual que afeta, que cria o fato social, e 
lhe atribui significado valorativo931. nesta esteira, o consenso social só é 
possível visto que os signos são instrumentos de integração lógica, moral, e 
comunicacional entre os indivíduos932. Como um dos liames que permitem 
a linguagem interativa e comunitária, a internet possibilita um espaço de 
inteligência coletiva933, um verdadeiro multiverso934 virtual de vetores e 
de autorias, bem como a colaboração para a formação de novos signos935. 

Por sinal, boa parte das interações realizadas online tem fito não eco-
nômico (rectius, alvo lucrativo), com seres dialogando pela cooperação em 
busca do belo, “das verdades”, da permuta informacional936. Entre outros 
projetos renomados, destaca-se a composição heterodoxa e espontânea 
da Wikipédia, que não é conduzida sob o perfil mercantil, hierárquico, ou 
sobre um híbrido contendo as formas anteriores, mas fazendo utência 
das riquezas das conexões em rede937. a internet é a sede do compáscuo 
do século XXi, catalisada pela natureza não rival938 das informações, pela 
imanência do senso de alteridade intersubjetiva, e cristalizada por formas 
não excludentes939 do uso proprietário (tecnologias, wifi, dados)940. até 
mesmo agentes econômicos tradicionais como a iBM, gozam de estru-

931  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 113.

932  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.10.

933  ALMEIDA JÚNIOR, Vitor de. & FURTADO, Gabriel Rocha. A Tutela do Consumidor e o 
Comércio Eletrônico Coletivo. Org. MARTINS, Guilherme Magalhães. Direito Privado e 
Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 400.

934  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 63.

935  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 29 e 78.

936  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 6.

937  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 7.

938  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 101.

939  RODOTÀ, Stefano. Il Terribile Diritto. 3ª edizione, Bologna: Società Editrice il Milino, 
2013, p. 463.

940  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 24.
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turas tradicionais (proprietárias, contratuais, lucrativas) e pós-modernas 
(Commons, v.g. software livre) para maximizar seu mister941.

Entre tais tendências semiológicas é corriqueiro o uso da tecno-
logia cibernética para a elaboração da chamada “ciberarte”, mediante a 
coprodução de uma obra, de modo contínuo, por todos os interessados 
que acessem o estabelecimento online, realizando uma criação contínua e 
aberta a novas construções942. o ambiente semiológico online-artístico 
é também expandido para a faceta sonora da linguagem, com a utili-
zação de técnicas de remixagem, sampling, gravações de superposição, 
realizando verdadeira especificação (do direito Civil) que gera a música 
tecno. nota-se, portanto, que a linguagem tecnológica implementada 
pela internet maximiza a coautoria, minimiza a relevância da autoria 
individual, bem como estimula a metamorfose das criações já feitas943. 
a diversidade implementada pela internet advém de uma estrutura 
diferenciada perante os meios tradicionais de comunicação (rádio e 
televisão) que dispõem, apenas, de um centro (ativo) de emissão dos dados, 
para os destinatários-receptores passivos. Por sua vez, as vias telefô-
nicas permitem a reciprocidade unitária de receptor-emissor (ambos 
são ativos-passivos); mas apenas a internet permite uma dinâmica 
comunicacional transindividual de todos para com todos944. 

de outro lado, a mesma linguagem que habilita a harmonia social 
pode ser usada como força violenta de segregação cultural, distinguindo 
culturas (dominantes) das subculturas (dominadas)945. no ambiente 
cibernético, diversos estabelecimentos são fundados hodiernamente 
com o objetivo da promoção de religiões opressivas, do discurso de 
ódio, de perseguições ideológicas, como é o caso da igreja Batista de 
Westboro, nos Eua. tal instituição fundou o estabelecimento virtual 

941  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 46.

942  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 138.

943  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 150.

944  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 65.

945  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p 11.
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http://godhatesfags.com/, cuja descritividade do nome de domínio já 
denota seu fulcro de vilipêndio aos homossexuais. ou seja, a lingua-
gem é um código aberto para interpretações e usos diverso, sendo o 
instrumento para batalhas comerciais, políticas, religiosas, e sociais de 
todas as estirpes.

Cuida-se, aliás, de um fenômeno bem conhecido na seara do direito, 
visto que é um campo em que há uma constante luta pela formação de 
conceitos, das interpretações divergentes e de categorias, revelando a 
oposição constante entre a conservação e a transformação das perspectivas 
culturais946. nota-se, assim, através da polissemia as guerras conceituais 
pela apropriação dos signos, que recebem valores diferentes a depender 
do grupo cultural, do estilo de vida, do qual participam os membros. 
um dos artifícios dos discursos dominantes é o uso apriorístico de certas 
percepções, além da auto-arrogação sobre a neutralidade, reforçando a 
aparência invisível do poder simbólico947.

no contexto cibernético, o uso de estabelecimentos exclusivamente 
online que são intermediários padrões, como Google, amazon, e aliBaba, 
Ebay948, realizam gigantesca potência linguística-cultural, visto que mui-
tos de seus consumidores sequer cotejam a hipótese de não utilizar tais 
serviços. Cuida-se de uma imposição social de efeitos semiológicos, que 
altera ou condiciona opções consumeristas. o círculo virtuoso entre a 
popularização dos signos que representam as aziendas mercantis virtuais, 
e seu agigantamento, resulta em simulacros de monopólios fáticos.

tal não quer dizer que o domínio cultural por via da língua, dos 
signos, ocorra sem uma colaboração dos agentes periféricos (dominados), 
visto que sem o reconhecimento do poder, das intencionalidades coletivas, 

946  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.142.

947  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.215

948  “No que se refere ao sítio de comércio electrónico em causa no processo principal, 
é pacífico que a eBay armazena, ou seja, memoriza no seu servidor, certos dados 
fornecidos pelos seus clientes. A eBay efectua este armazenamento sempre que 
um cliente abre uma conta de vendedor na eBay e lhe fornece os dados das suas 
propostas de venda. De resto, a eBay é, normalmente, remunerada, na medida em 
que recebe uma percentagem sobre as transacções efectuadas a partir das referidas 
propostas de venda”. UNIÃO EUROPÉIA, Corte de Justiça da União Européia, L’Oréal 
SA vs. E-Bay, Processo C-324/2009, Julgado em 12.07.2011.
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sequer seria possível a sua sujeição949. apenas com a fidúcia950, o credo 
do dominado perante a auctoritas do dominante, é que se faz possível o 
estabelecimento e o predomínio do poder simbólico951. Em síntese, os 
instrumentos simbólicos operam no sentido de conhecimento e edificação do 
mundo (formas simbólicas), através dos meios de comunicação (cultura, 
língua, discursos e conduta – objetivos simbólicos), gerando o poder de 
divisão e de dominação através das ideologias952. neste esteio, é possível 
afirmar que a internet realiza um importante papel, posto que apesar 
dela ser acessível para, aproximadamente, apenas um quarto da população 
mundial, ela faculta a ruptura no monopólio dos modos tradicionais de 
comunicação, possibilita a expansão do contato com outras sociedades, 
desenvolve a autônoma cibercultura, e permeia novas linguagens953. não 
obstante, o iter eletrônico capacita a união de pessoas desconhecidas, de 
polos geográficos afastadíssimos, em virtude da temática de seus interes-
ses, através de grupo de debates, redes sociais, aziendas virtuais etc954. se 
o desenvolvimento da escrita permitiu certa perenização dos discursos, 
a internet amplia a reunião de conteúdos escritos, áudios, conteúdos 
audiovisuais, gerando um verdadeiro dilúvio, uma inundação de signos955.

Porém, o multiverso da internet, com a criação constante de sistemas 
sobre outros sistemas, também lida com os problemas da prevalência (ou 
imposição) de certos softwares de acesso (navegadores, por exemplo) sobre 
outros. tal ocorre visto que o próprio encaixe dos sistemas depende de 

949  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.86.

950  Sobre a confiança dos consumidores nas seleções feitas pelo Google quando da 
utilização de seu site de buscas vide VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization of 
Everything. (And Why We Should Worry). Los Angeles: University Of California 
Press, 2012, p. 59. Ou seja, há um gigantesco poder de influência concentrado 
em um único agente do e-comércio.

951  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.188.

952  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.16.

953  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 13.

954  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 103

955  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 16.
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uma delimitação de concorrentes, o que diminui o espaço para variedades 
comunicativas, simbólicas, de programação, resultando em um certo oli-
gopólio semiótico956. outra problemática semiológica-estrutural típica da 
cibercultura advém da rápida obsolescência cognitiva ante ao dilúvio de 
novas técnicas, informações, gerando um verdadeiro fluxo caótico que desa-
fia a constante atualização dos seus operadores957. a linguagem internauta 
é transformada com tamanha celeridade958 que se faculta consignar que o 
prodígio intelectual de hoje poderá ser o vetusto, o anacrônico de amanhã. 
Consigne-se que ambas as características supra, que podem ser qualificadas 
como dificuldades da semiologia cibernética, ocorrem sem um verdadeiro 
controle estatal, ante a natureza transfronteiriça, desterritorializante959, 
universal, e não totalizante da internet. as questões afeitas à soberania, 
à jurisdição, à competência minimizam a incidência dos poderes oficiais 
públicos na regulação das práticas comerciais960. na crítica de Lessig961, a 
internet resulta no controle (privado, pelo comércio e seus interesses), sem 
governo, bem como admite o consenso sem um poder prevalente.

Por sinal é a função de status (rectius, que um pedaço de papel adquire 
um valor universal de troca) atribuída socialmente que cria e permite 
realidades institucionais; mas tais funções só são atingidas por via da lingua-
gem. Em uma hipótese concreta da proposta do autor norte-americano, 
no regime nacional só a declaração de alto renome (emanada da instituição 
pertinente, o inPi) eleva um signo distinto registrado ao status especial, 
que permite uma proteção horizontal contra terceiros. Enquanto não 
houver a concretização de tal construção simbólica-jurídica (resultado 

956  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 114

957  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 175.

958  Sobre a importância da velocidade e da interatividade na internet, sobrepujando 
cautela, conhecimento e qualidade, vide VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization 
of Everything. (And Why We Should Worry). Los Angeles: University Of California 
Press, 2012, p. 80.

959  Sobre o impacto da Internet na territorialidade pertinente ao Direito Autoral, vide 
ABRÃO, Eliane Yachouch. Direitos de Autor, 2ª Edição, São Paulo: Migalhas, 2014, p. 
594.

960  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 210.

961  LESSIG, Lawrence. Code And Other Laws Of Cyberspace. New York: Basic Books, 
1999, p.4.
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da cooperação e demonstração probatória à autarquia), uma marca, por 
mais famosa e bem reputada que seja, não encontrará guarida na tutela 
excepcional da fattispecie do art. 125, da Lei número 9.279/96. noutras 
oportunidades, o status institucionalmente edificado não é imediatamente 
perceptível por todos, sendo socorrido por indicadores962 (modos de os-
tentação) de tal fenômeno; como a aliança, uma bolsa de grife francesa, um 
diploma vistoso963, indicam, respectivamente, que fulano é casado ou noivo, 
que beltrana é rica e bem ornada, e que sicrano é doutor pela fadusP.

Por sua vez a linguagem humana, responsável pela atribuição de signifi-
cados, pela comunicação, e pela coexistência social, gera: i) atos ilocucionários; e 
ii) atos perlocucionários964. noutras palavras, quando alguém suscita para que 
se “ouça música no www.youtube.com para relaxar e refletir!”, o ato de enunciar 
intencionalmente tais palavras, per se, importa na unidade de significado na 
comunicação (um ato ilocucionário). tal ato pode-se conceituar como fala, 
produto e concausa da língua, que corresponde à utilização individual dos 
códigos do sistema da linguagem, visando a exteriorização de seus pensamentos 
e intenções965. Entretanto a linguagem não é encerrada na locução, visto que 
pode trazer efeitos, atos perlocucionários, como o de persuadir o interlocutor 
a realizar pragmaticamente aquilo que foi expressado (consumir o serviço 
da azienda mercantil virtual). tal segregação maniqueísta torna-se menos 
clara em certos campos como o da política, em que a linguagem exerce certa 
função performativa, como na declaração do estado de guerra entre países966. 
deste modo quando uma frase é dita em público, quando uma bandeira é 
hasteada, quando um signo é empregado (ou melhor, quando se exterioriza 
uma intencionalidade) o seu significado dependerá de convenções coletivas 
(intencionalidades derivadas) expressas através da linguagem967. Portanto, a 

962  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 144.

963  Sobre a função publicitária de uma marca e a sensações de glamour e status que 
emprestam ao utente, vide SCHMIDT. Lélio Denicoli. A Distinitividade das Marcas. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 68.

964  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 127.

965  BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª Edição, 
São Paulo: Editora Cultrix, 2003, p. 18.

966  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.185.

967  SEARLE, John Rogers. Mente, Linguagem e Sociedade. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 131.
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linguagem labora em conjunto com a intencionalidade de modo a permitir 
a comunicação, bem como será o contexto quer permitirá a verdadeira 
compreensão dos significados edificados968.

Contudo, a perspectiva de searle pode ser criticada a partir da utili-
zação da internet como fonte comunicacional, visto que locutor e interlo-
cutor tendem a serem justapostos pela colaboração criativa com a alteração 
em tempo real do hipertexto969, dos hiperdocumentos (como ocorre no 
Wikipédia). ou seja, o mesmo ato comunicacional na internet poderá 
ser ilocucionário e perlocucionário em virtude da essência interativa do 
metiê virtual; o leitor, o apreciador, o consumidor, não será apenas um ente 
passivo, visto que ele interpretará, decodificará, criticará, e se manifestará970.

outrossim, a evolução da semiótica no século XXi recai sobre a 
chamada codificação digital, que realiza a sinergia e a interface de todo 
os meios de criação, informação, e comunicação, tornando a internet 
como o esteio da memória cultural internacional971. uma vez apurada a 
inter-relação da semiótica com a eleição de signos a serem utilizados 
para, e com o estabelecimento comercial na internet, mister se apurar 
quais os efeitos econômicos e psicológicos advindos de tal utência.

7.2 signos distintivos e o consumidor: efeitos econômicos 
e psicológicos

rui Barbosa afirmou que na marca residiria o penhor jurídico da 
reputação972 de uma determinada atividade empresarial973, ou, noutras 

968  Por isso uma frase poderá ser emitida de modo a expressar com precisão o que o 
expositor quer dizer, ou, o locutor poderá significar exatamente o oposto do que 
expressa, se o fizer mediante ironia ou sarcasmo.

969  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 60 – 64.

970  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 81.

971  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 95.

972  Neste sentido, ainda que dotada de um extravasamento da função jurídica da marca, 
vide assertiva extraída de pertinente voto: “Busca proteger o consumidor, os inves-
timentos levados a efeito pelo detentor da marca, a sua credibilidade no mercado” 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp 
1.341.029/SP, DJ. 21.11.2014.

973  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 57.
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palavras, através de tal signo distintivo um titular da atividade empresarial 
conseguiria conservar a situação cognitiva adquirida no mercado974, além 
da fidelidade de sua clientela975. ou seja, quando um agente econômico 
logra êxito em adquirir goodwill (rectius, o magnetismo que induz o 
consumidor976 a reiterar seu vínculo para novas aquisições977) objetivo 
perante os consumidores, e em face dos rivais, maior será seu interesse em 
individualizar-se e diferenciar-se dos demais agentes econômicos fazendo 
uso dos signos distintivos978. Entre tantos institutos jurídicos que de-
monstram a força simbólica979 de um signo, independentemente do sujeito 
de direito que o ostente, consigne-se o emprego de franquias980 como 
técnica mercantil tradicional e eficiente. Em uma relação cooperativa de 
causas e efeitos, o jurista baiano advogou que a reputação consagraria (ou 
amaldiçoaria) a marca que, por sua vez, poderia preservar (ou afastar) 
a clientela em (des)favor de tal proprietário981. o sinal, o nome, muitas 
vezes sobrevive o alvo assinalado, podendo transportar por milhares de 
anos a perspectiva social havida sobre aquele ser, aquele ente econômico, 
tal como a cognominação “Hércules” induz o pensamento sobre força, 
resistência, bravura, solidariedade, e heroísmo. não raro ocorre de signos 
bem reputados serem objeto de recordação social positiva, em que pese 

974  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 59

975  ROUBIER. Paul. Le droit de la propriété industrielle. Tomo 1, 5ª ed. Paris: Recueil Sirey, 
1952, p. 12.

976  “A marca é relevante componente do estabelecimento do empresário e fundamental 
instrumento para garantia da higidez das relações de consumo.” BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça, 4ª Turma, REsp 1.207.952/AM, Min. Luiz Felipe Salomão, DJ 
01.02.2012.

977  BENTLEY, Lionel & SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Nova Iorque: 
Oxford University Press, 2004, p.709.

978  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – Volume II, Tomo I. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 240.

979  Segundo a doutrina econômica, o nome não pode ser tido como causa do êxito de 
algo ou alguém, mas certamente pode ser visto como um fator relevante: LEVITT, 
Steven D. DUBNER Stephen J. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo que 
nos afeta. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 179.

980  Sobre o fenômeno da constituição de “auras” de identidade via franquia vide LAZ-
ZARATO, Maurizio. Antonio Negri. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 
2001, p. 60.

981  BARBOSA, Rui. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa – Vol. XL. Tomo 
I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. 59
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seu antigo titular ter lhe cessado o uso, ou mesmo falido982. Cuida-se do 
fenômeno denominado de lingering goodwill que poderá, enquanto per-
sistir a associação consumerista entre antigo titular e extinta titularidade, 
vedar a apropriação privada por terceiros983. um exemplo interessante se 
dá na extinta azienda mercantil online, o orkut, que funcionou entre os 
anos de 2004 a 2014, e foi extremamente popular na Índia e no Brasil. 
Quando a Google, titular de tal sítio cibernético, resolveu extinguir o 
e-stabelecimento em virtude da queda do número de consumidores e sua 
migração para site concorrente984, manteve-se a ocupação do nome de 
domínio e das marcas, utilizando-os para a manutenção de históricos985, 
sem possibilitar novos acessos ou a inclusão de conteúdos. Portanto, o 
titular do estabelecimento ciente de seu goodwill, mesmo sem o interesse 
de continuar explorando comercialmente tais signos, manteve a mínima 
utência para evitar que terceiros se apropriem do magnetismo.

Em sentido contrário, os nomen Microvlar, Contergan (talidomida), 
Bamerindus, Banco santos ou Encol986, não serão da preferência de 

982  MACQUEEN, Hector; WAELDE, Charlotte & LAURIE, Graeme. Contemporary Intellectual 
Property. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008, p. 720.

983  Nesse sentido vide os clássicos ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni 
immateriali. Editore Dott A. Giuffré, Milano, 1960, p. 469; FERREIRA, Waldemar. Tratado 
de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil – Sexto 
Volume. São Paulo: Saraiva, 1962. p. 307, 381, 392; CERQUEIRA, João da Gama. Tra-
tado da Propriedade Industrial. Volume I – Da propriedade Industrial e do Objeto dos 
Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 259; entre a doutrina contemporânea 
vide BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de proprie-
dade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 336-337; BENTLEY, Lionel & 
SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2004, p.709; CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, 
In SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela 
Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007; e o julgado “Assim, considerando que a marca 
NOVOCOL vinha sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem 
da empresa SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo notoriamente conhecida 
no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que o vocábulo NOVOCOL 
constituía elemento principal e constitutivo do nome comercial da empresa SEP-
TODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, 
Inc., tenho que restou clara a impossibilidade do registro da marca NOVOCOL como 
marca de terceiro não autorizado, sob pena de infringência ao art. 65, item 5, da Lei 
nº 5.772/71” BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada. 
JC Márcia Helena Nunes. AC nº 1997.51.01.017866-9. DJU 10.08.2009.

984  Especialmente o Facebook.

985  https://orkut.google.com/, acessado em 20.02.2015, às 18:29.

986  Quando a Encol S.A. Engenharia e Comércio faliu, nenhum interessado houve na 
realização do trespasse ou na aquisição do famoso signo distintivo de sua utência, 
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qualquer agente econômico, ainda que tais signos ingressem no domínio 
público e possam ser apropriados por um interessado, visto que evocarão, 
sine die, a inconsistência, o perigo, o risco que o produto trará ao utente. 
tal fenômeno pode ser denominado como efeito corrosivo, ou hanseniano 
da infâmia. É possível insistir que as causas da imagem defenestrada não 
carecem, sequer, de consistência, visto que mesmo que demonstrada a 
impertinência das razões que levaram à má-impressão coletiva para com 
a azienda, ou com seus signos, ainda assim haverá resistência em seu 
emprego e em seu consumo. Esta é a hipótese, por exemplo, da Escola 
Base de são Paulo que sofreu uma campanha difamatória baseada em 
falsas acusações de pedofilia. Perpassadas duas décadas da resolução 
do caso, é provável que uma parcela de interlocutores se recordem da 
acusação, mas já tenham se olvidado do esclarecimento987. Portanto, um 
signo empregado de uma imagem negativa pode engendrar um processo 
daninho à empresa titular, de modo a impactar negativamente em sua 
reputação988. afora incidentes que atraiam o desgosto popular tal tam-
bém pode ocorrer em decorrência de uma minimização de custos com 
redução de qualidade do produto, elaborando uma imagem de um signo 
que marca um bem de má qualidade. um desastre ambiental protago-
nizado por uma empresa petrolífera, exempli gratia, pode fazer com que 
seu signo distintivo seja visto pelo grande público como representação 
malévola de determinada instituição; ou uma marca de cerveja com 
qualidade duvidosa (e baixíssima popularidade) já estimulou seu titular 
a nela fazer modificações substanciais (e não no produto marcado) de 
modo a fugir da antiga reputação.

ou seja, uma das funções econômicas (e não necessariamente jurídi-
cas) das marcas passa a ser a eleição do produto/serviço pelo consumidor, 
predominantemente em virtude da imagem que este tem do signo distintivo 

ao contrário do que ocorreu com a Varig Linhas Aéreas. Por sinal os doze registros 
de marca havidos em favor da construtora de propriedade do Deputado Federal 
Constituinte Sergio Naya foram extintos. No primeiro caso a infâmia era tamanha, e 
no segundo caso em que pese a administração ruinosa, a imagem pública do signo 
era bem favorável a adquirente Gol Linhas Aéreas. No esteio da sabedoria popular, 
“O tempo e a Honra [objetiva], uma vez perdidos, nunca mais se recuperam”.

987  NASSIF, Luis. O Caso Escola Base, 20 anos depois. Disponível em http://jornalggn.com.
br/noticia/o-caso-escola-base-20-anos-depois, acessado em 08.02.2015, às 17:52.

988  Ou seja, como no ambiente biológico da osmose, da lembrança negativa da marca 
transfere-se a infâmia para o titular da marca.
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empenhado, ao invés de prevalecerem as características intrínsecas do bem 
consumido989. desde que observados os preceitos sanitários e normalis-
tas mínimos, a variação qualitativa intrínseca pode ocorrer ao desidério 
do titular da atividade empresarial, permanecendo à imagem pública da 
azienda, e de seus signos, como uma simples questão de fé do consumidor990, 
um dogma bíblico sem correspondência jurídica. Como exemplo de tal 
fenômeno em diversos testes a cegas realizados por dois agentes econômi-
cos rivais, internacionalmente, da seara de refrigerantes, cognominou-se 
o resultado invariável de tais exames de “paradoxo Pepsi”991. nestes testes, 
aqueles submetidos aos exames sempre preferem a bebida anterior quando 
não sabem o que estão tomando, mas, quando informados, proferem sua 
preferência à Coca-Cola. Questionados sobre se a marca ou a publicidade 
com os signos distintivos estariam a alterar a preferência dos examinados, 
majoritariamente as “cobaias humanas”, em geral, respondem negativamen-
te. ou seja, tanto os aspectos explícitos (a bebida como elemento objetivo 
e a sua composição) quanto os aspectos implícitos indiretos (as marcas e 
o efeito publicitário nas mentes dos destinatários) impactam na criação da 
experiência mental com relação ao gosto, e às preferências. ademais o pró-
prio processo associativo-contextual poderá importar na atribuição positiva 
ou negativa ao produto ou serviço. tal ocorre quando o destinatário final 
realiza o processo de consumo na vivência de um pano de fundo hedonista 
ou desprazeroso, podendo por uma distorção de memória992 jungir a (boa 
ou a) má-experiência pessoal à sensação da aquisição e uso do bem. Portanto, 
um encadeamento pragmático de sensações podem ser projetadas para 
ou com o bem consumido, vinculando-se o êxito, a alegria, ou a chaga 
ao signo distintivo que comunica o produto/serviço. noutros termos, o 
inconsciente mantém viva a experiência consumista fazendo com que a 
reiteração contratual possa gerar certo déjà vu sentimental-comunicativa993.

989  GONÇALVES, Luís M. Couto. Função Distintiva da Marca. Coimbra: Almedina, 1999, 
p. 115.

990  BARBOSA, Denis Borges. Prefácio em PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a 
Propriedade Industrial Representa Qualidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. xvii.

991  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 33.

992  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 71.

993  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 93.
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aliás, é bem possível que o processo de concentração entre as diversas 
alternativas (concorrência) sobre o mesmo bem da vida ocorra pelo êxito 
publicitário profissional (pago) ou espontâneo (fofoca994, boatos995, indi-
cações aos amigos) do qual o titular do estabelecimento consiga edificar; 
de modo que o consumidor correlacione alguma sensação hedonista apenas 
se, e enquanto, estiver no uso do produto/serviço996. ou seja, a publici-
dade pode ser feita: (i) pelas características ínsitas aos produtos ou ao 
próprio estabelecimento, como o bom serviço, a cordialidade, a qualidade 
diferenciada; (ii) pelo apregoamento público, tal como é realizado em 
feiras, em leilões; e (iii) pelos veículos publicitários tradicionais997 (jornais, 
revistas, epístolas) ou contemporâneos (como a internet). deste modo é 
facultado concluir que diversas decisões sobre o padrão de consumo de 
cada um tenha uma parcela consciente-racional muito menor do que o 
bombardeio informacional e influente realizado na inconsciência do mesmo 
pater ou mater bonus familiae. 

segundo estudiosos da fisiologia humana, o sistema sensorial dos 
seres enviaria ao cérebro, constantemente, cerca de onze milhões de bits 
(unidades) informacionais por segundo, enquanto a mente consciente, 
que é despida de um foco de tal envergadura, não desfruta de tal poder 
de concentração para processar este montante de dados998. Estima-se, 
por sinal, que o ser humano só teria ciência de cinco por cento de sua 
capacidade cognitiva. nesta esteira, filtros mentais selecionam os dados a 
serem processados pela consciência, permitindo uma reação mais racional
-orgânica perante a linguagem, além da elaboração inconsciente – rectius, 
automática – de muitas das preferências de cada um através dos sinais. 
tais fenômenos elucidam a relação simbiótica entre os signos distinti-
vos na qualidade de interlocutores e captadores da imagem-reputacional 
pertinente à atividade empresarial, catalisando o aviamento e portanto 

994  CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos! Provocações filosóficas. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2015, p. 33.

995  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 91.

996  Tal é tipicamente a hipótese de produtos tabagistas e das bebidas alcóolicas.

997  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e 
a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 216.

998  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 43 e 44.
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a lucratividade de cada azienda. noutros termos, os signos distintivos 
operam como chaves dos processos mentais de filtragem dos detalhes999, 
de modo que uma vez memorizada a experiência, o nome de domínio, a 
marca, a expressão de publicidade será suficiente para compactar os dados 
relevantes ao destinatário. a estereotipização1000 classificatória é uma 
das técnicas mnemônicas1001 que proporcionam pensamentos e decisões 
céleres; e uma vez catalogada a experiência simbolicamente memorizada 
através do sinal distintivo apropriado, o destinatário da publicidade tem 
a facilidade de se livrar dos entulhos informacionais de menor importância, 
para naturalmente olvidar os dados que não lhe interessam. aliás, a criação 
de estereótipos no contexto virtual se dá de modo ambivalente, pois além 
de ser exercido pelo consumidor (conforme explanado) é praticado pelos 
comerciantes, de modo a aumentar a eficácia de suas vendas vindouras 
(pelo filtro de destinatários, modos publicitários, formas de seleção dos 
produtos buscados, etc)1002.

de outra monta, quando o consumidor está diante de um novo 
mercado1003 (por exemplo quando determinada atividade era ilícita, mas o 
legislador regulou e permitiu o comércio doravante) em que não realizou 
qualquer experiência econômica pretérita, provavelmente haverá um custo 
de transação maior envolvido na escolha do fornecedor. neste quadrante, 

999  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 77.

1000  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 174.

1001  “As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo 
a um só tempo como importante ferramenta concorrencial, vez que possibilitam 
a distinção entre diversos tipos de produtos ou serviços, e também como instru-
mento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente 
identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir” BRASIL, Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 
00167967720124025101, DJ 27.02.2015.

1002  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 153.

1003  A mesma experiência pode ocorrer quando um mercado já preexistia mas a capa-
cidade econômica do interessado não lhe permitia acessá-lo. Se tiver havido uma 
ascensão patrimonial de tal destinatário, para ele, subjetivamente, será um “novo 
mercado”. Outra hipótese de tal ideia ocorre quando um bem é protegido por um 
direito de exclusividade, v.g. uma patente de invenção, e o preço praticado durante 
o monopólio econômico temporário é inacessível a grande maioria dos interessados. 
Finda a patente, e advinda a concorrência com a queda brusca dos preços, também 
se teria o conceito apresentado.
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o potencial consumidor (se for minimamente desconfiado ou diligente) 
comparará embalgamentos, verificará a data de validade, perceberá as 
diferenças de preço, poderá contemplar o grau de calorias envolvida em 
cada produto/serviço, em uma experiência que lhe tomará certo tempo para 
decidir. no escopo da internet, diante da ausência de uma perspectiva 
heurística pretérita, o consumidor poderá perguntar aos seus amigos/
conhecidos sobre os fornecedores, usar uma azienda mercantil de busca 
para apurar as críticas dos consumidores incógnitos na internet, perscru-
tar a compatibilidade do game com seu sistema operacional, e verificar se 
há um custo adicional pela atualização do software etc. deste modo, no 
ambiente online ou no tradicional, a primeira experiência consumerista 
envolverá certo palpite cerebral1004 que contemplará elementos racionais (as 
dicas recebidas, as críticas lidas, os dados objetivos contemplados) além 
de conteúdo inconsciente (a familiaridade com o fornecedor que realiza, 
produz, ou distribui outros produtos, questões arbitrárias quanto a marcas, 
publicidade etc). nesta senda, há aziendas comerciais virtuais1005 cujo fito 
é exatamente a diminuição da assimetria informacional1006 havida antes 
do primeiro consumo, conglobando as recomendações ou as advertências 
dos consumidores pretéritos àqueles de primeira viagem. 

tal custo (econômico, temporal, sentimental) é frontalmente mi-
nimizado se já houver algum tipo de relação prévia com o originador, 
diminuindo o processo de escolha. Esse fenômeno da constrição do hiato 
temporal de seleção se deve à incapacidade da mente humana em memo-
rizar tantos detalhes sobre tudo o que consome. de modo a preencher 
as lacunas mnemônicas, o consciente e o inconsciente operam com 
técnicas associativas que fazem com que o consumidor confie em suas 
expectativas formadas anteriormente, com o sistema pessoal de valores1007. 

1004  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 55.

1005  Como exemplo se destaca o estabelecimento TripAdvisor.com, que também opera 
via software/aplicativo em telefones com conexão a internet, especializado na 
classificação e qualificação de hotéis, passeios, e ambientes gastronômicos. O esta-
belecimento é acessível em qualquer parte do mundo, e aglomera as informações 
atualizadas pelos próprios usuários que pragmaticamente consumiram os produtos 
e serviços informados.

1006  LEONARDI, Marcel. Marco Civil da Internet, Plataformas Digitais e Redes Sociais. In 
ARTESE, Gustavo. Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 279.

1007  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 74.
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isto não significa dizer que as perspectivas alheias determinarão outras 
tantas, mas que a opinião de um consumidor pode ser condicionada 
pelo “gosto alheio”, posto que não deve ser lá tão arbitrária1008; noutras 
palavras, eventual manifestação volitiva de terceiros na internet (redes 
sociais, por exemplo) pode servir como endosso ou rechaço reputacio-
nal1009 via acreditação de um par seu1010. tal é o que a doutrina chama de 
filtro colaborativo1011.

nesta mesma esteira, é possível a transposição reputacional, ou o 
empréstimo da fama, quando um agente econômico tradicional de um 
determinado nicho mercantil resolve expandir sua atuação para outro 
mercado, mas o faz empregando seus conhecidos signos de outras classes1012. 
assim, realizando associações com pretéritas experiências noutros cam-
pos, o consumidor poderá efetuar sua seleção com base no signo de sua 
fidúcia, ainda que nenhum vínculo tenha sido estabelecido no novo ramo.

ressalve-se que ainda que o consumidor já tenha um produto/
serviço de sua predileção, o ingresso de novos agentes econômicos rivais, 
também titulares de sinais distintivos sedutores (como uma expressão de 
publicidade somada a um incessante jingle nos intervalos audiovisuais 
do YouTube), demandará novos investimentos em publicidade ao ente 
empresarial sênior. nesta senda o player mais vetusto lidará com a natural 
curiosidade do consumidor em conhecer novas aquisições, sendo o último 
autoinstigado à variar para vivenciar neoexperiências (a monogamia mer-
cantil é quase tão rara quanto a práxis monolítica matrimonial/afetiva). 
ademais, a própria memória d’antes formada sofre vicissitudes ao longo 
do tempo, alterando substancialmente as lembranças pelos contextos 
culturais e personalíssimos de cada um1013. Como exemplo de tal assertiva, 

1008  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 120.

1009  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 13.

1010  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 171.

1011  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. Princeton University Press, New Jersey, 
Second printing, 2009, p. 20.

1012  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – Volume II, Tomo I. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 242.

1013  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. 
Tradução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 82. No ambiente 
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contemple-se uma macroempresa do ramo de bebidas não-alcóolicas 
que comprou uma outra vetusta e tradicional companhia do setor, cuja 
especialidade era destinada a público diverso da adquirente (em geral 
com décadas a mais de idade). Ciente de que com o passar dos anos o 
público primário da companhia de refrigerantes poderia migrar para 
outras sociedades empresárias do ramo de cervejas, vinhos e destilados, 
aquela indústria investiu fortemente em publicidade dos refrigerantes com 
sabores menos doces que, originalmente, eram produzidos pela sociedade 
adquirida. Com tal proposta, as expressões publicitárias (englobando a 
marca do produto) utilizadas foram: a) “Schweppes. Venda proibida para 
Meninos”1014, e b) “Desde 1783 separando os meninos dos homens”1015. se 
houve o êxito do plano empresarial, não se sabe, mas com relação à aná-
lise de significantes e significados, decerto que a proposta foi no mínimo 
engenhosa. tal pode ser endossado, visto que ao expandir a publicização 
de outros produtos, além dos mainstream, o titular do estabelecimento 
ampliou a gama de interesses a serem atendidos, além de realizar um 
jogo de linguagem com a provocação etária. Como os seres humanos são 
atraídos pelo o que é “proibido”, pelo “fruto do pecado”, a instigação 
expressiva poderá, inclusive, atrair público consumidor mais jovem do 
que o paradigma destinatário do bem1016 exatamente para o exercício 
do ato transgressor. 

note-se que, nesta ótica, o signo distintivo serve como elemento 
comunicativo entre o consumidor e o fornecedor, e, ulteriormente, entre 
o mesmo consumidor e terceiros. acaso a experiência consumista seja 

gastronômico este fato é corriqueiro quando uma pessoa consumia determinado 
prato em sua infância e, após décadas de abstenção, volta a se alimentar daquele 
componente nutricional. Ainda que nenhum excipiente tenha sido variado, ou o 
modo de preparo do mesmo, dificilmente a experiência será a mesma.

1014  REVISTA EXAME [sem indicação de autoria]. Schwepps agora é “proibida para meninos”. 
Disponível em http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/schweppes-agora-e
-proibida-para-meninos, acessado em 03.02.2015, às 11:07.

1015  Disponível em http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/schweppes-
comemora-230-anos-com-embalagens-comemorativas/, acessado em 03.02.2015, 
{as 11:06.

1016  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. 
Tradução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 202. O autor 
aponta um estudo que descreve que o uso de placas de advertência triplica a fattis-
pecie “indesejada” por aquele que alocou o sinal de aviso, incidindo em resultado 
contraproducente.
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bem sucedida, a marca tenderá a permanecer no iter mnemônico do 
utente para novas relações contratuais, e, inclusive, para que o desti-
natário indique e conclame seu uso por conhecidos, colegas e amigos. 
Conforme a perspectiva de rui Barbosa, tal signo distintivo deveria ser 
enquadrado como um fenômeno poliédrico em termos de resultado, e 
bifurcado no tocante às suas premissas. de um lado, na faceta endógena, 
ter-se-ia que a marca registrada revelaria a propriedade de seu respectivo 
titular, cujo significado contextual ele atribuiria ao longo do tempo. não 
obstante, no parâmetro exógeno é que seriam percebidas as múltiplas 
características de uma marca visto que: (a) ela importaria em um faci-
litador comunicacional para com os consumidores; (b) sobre ela uma 
reputação seria edificada ao transcurso de um hiato temporal; e (c) ela 
serve como referência, contorno, e como valor para com outras marcas, 
especialmente, de outros agentes econômicos rivais. 

no tocante à derradeira característica (exógena) das marcas, bem se 
sabe que os titulares de estabelecimentos comerciais fazem corriqueiro 
uso dos signos distintivos como modo de se diferenciarem de outros 
entes1017 no mesmo nicho. o efeito distintivo extrínseco resulta em uma 
das características essenciais dos signos distintivos em um parâmetro 
merceológico1018, seja para o exercício da publicidade ou para a simples 
afirmação de determinado produto. de outro lado, o efeito distintivo 
intrínseco constitui a barreira legal1019 para habilitar a apropriação pri-
vada de um signo, visto que seu significante não deverá equivaler ao seu 
significado, no contexto destinado pelo titular.

Conforme bem ventilado pela doutrina portuguesa, ao longo da 
vida os atos dos sujeitos vão formando sua autoimagem, sua identidade 

1017  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 137.

1018  CATALDO, Vicenzo di. I Segni Distintivi. 2ª Edição, Milão: Giuffrè Editore, 1993, p. 28.

1019  Lei 9.279/96, Art. 124: “Não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, 
necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com 
o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar 
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, 
valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando 
revestidos de suficiente forma distintiva”. Ressalte-se que pela inexistência de uma 
lei que conglomere os requisitos legais para o registro de nomes de domínio, nada 
obsta a apropriação privada de signos completamente descritivos da atividade da 
azienda online.
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social, provocando estórias, memórias, e quiçá história. desta forma, no 
transcorrer de tal hiato cronológico, não é incomum que tais experiências 
sejam fundidas com o nome1020, o signo, ostentado por tal ente econômi-
co, visto que a concentração expressiva é comunicacionalmente eficiente 
para minimizar os custos1021 de transação entre os interlocutores. Para 
reconhecerem e serem reconhecidos, opera-se o fenômeno semiótico1022 
de significantes (nome, figura, letras em si, cheiros, sons, cores, luzes e 
imagens), significados (tais símbolos com a atribuição de sentido, ou 
seja a avaliação social1023) e de referências (concorrentes ou mercado). a 
formação de uma comunicação eficiente e capaz de formar memórias 
que habilitem a distinção depende, em regra, de uma constância relevante 
da utilização dos signos para a significação desejada1024. noutros termos, 
quanto mais estável é um signo, maior a probabilidade de o consumidor 
associá-lo, elegê-lo, e repetir o negócio jurídico de aquisição. aliás, a 
reputação efusiva e potente de um signo poderá gerar, até mesmo, uma 
barreira à entrada1025 a novos agentes econômicos, diante da resistência 
de certos consumidores em alterar seu padrão de consumo1026. Entretanto, 
tal não significa dizer que deva haver uma manutenção estática do signo, 
mesmo porque no âmbito da internet é frequente o emprego dos instru-

1020  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 
2012, p. 357.

1021  FISHER III, William W. Theories of Intellectual Property. Disponível em http://cyber.law.
harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, acessado em 24.02.2015, às 18:40, p. 3. 

1022  Para o melhor estudo sobre o tema feito em língua portuguesa vide BARBOSA, Denis 
Borges. Proteção das Marcas. Uma perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.

1023  LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro: Editora 
DP&A, 2001, p. 101.

1024  “O que faz desejar não é o objeto, é o nome; o que faz vender não é o sonho, é o 
sentido” BARTHES, Roland. Sistema da Moda. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p.16.

1025  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 324.

1026  Conhecido é o caso da Microsoft, condenada por usar seu poder predominante no 
mercado de softwares (à época dispunha de cerca de 80% do mercado internacio-
nal), para impedir concorrentes de fornecerem seus navegadores como o Netscape, 
realizando verdadeira venda casada. A sociedade norte-americana foi condenada 
pela violação da legislação antitruste norte-americana, Sherman Act. Para detalhes 
vide FOLHA DE SÃO PAULO [Redação, sem atribuição de autoria]. Guerra da Internet. 
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0404200004.htm, 
acessado em 04.02.2015, às 11:42.
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mentos audiovisuais, da imagem, som e movimento, para majorar o interesse 
do interlocutor1027. o que é importante para a formação da imagem de 
um bem é que seu signo – ainda que dinâmico – seja constante por um 
relevante período de tempo; e, se adquirir boa reputação, que as alterações 
no conteúdo figurativo – exempli gratia – sejam feitas sem descaracterizar 
a essência de sua origem1028. o hábito qualitativo positivo, adquirido pela 
consistência e coerência nos produtos e serviços, é um dos fatores que 
consolidam a reputação1029.

registre-se que a importância dos signos distintivos em geral é mi-
nimizada na hipótese de nichos mercantis objetos de monopólios, visto 
que a impossibilidade de referências torna o fornecedor único, indepen-
dentemente dele atribuir significado a um determinado significante. Verbi 
gratia, a atividade de comunicação dos correios continuaria com a mesma 
clientela ainda que sem uma marca mista composta das cores amarela, azul 
e branca, e das letras que formam a palavra “Correios”; ou de seus cons-
tantes patrocínios às atividades desportivas e culturais. aliás, se a azienda 
virtual acessória disponível no nome de domínio www.correios.com.br 
fosse antiquada, sem fácil utência, com mau uso de cores, carregada de 
informações de pouca utilidade, ou sequer mencionasse o elemento no-
minativo “correios” (afora o nome de domínio), nenhum grande impacto 
teria para seu aviamento. Como não se desconhece, a chamada teoria da 
essencialidade1030 – peculiar ao direito Civil – descreve que a autonomia 
do agente econômico dependerá da relevância do bem da vida. In casu, a 
adaptação desta vertente teórica pode ser realizada de modo a concluir 
que quanto mais importante for o bem, quando for inexistente a elasti-
cidade deste, menor será a autonomia do interessado para dele abdicar. 
deste modo, como a ECt presta um serviço público essencial, somado ao 

1027  A dinamicidade do trade dress das aziendas mercantis será objeto de apreciação no 
capítulo sétimo.

1028  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento 
e a Empresa Mercantil – Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 267. Segundo o 
professor aposentado da FADUSP, por diversas vezes o titular do signo afamado se 
descuida do emprego qualitativo do produto/serviço mercantilizado confiando na 
fidelidade dos destinatários finais para com os signos em si.

1029  PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Industrial Representa Qua-
lidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 5.

1030  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002.
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elemento da escassez agregado pelo monopólio, a eficiência comunicativa 
realizada por signos terá um papel de coadjuvância empresarial.

Entretanto, em um ambiente de mínima concorrência, de conco-
mitância de rivais de um nicho, a personificação, a individualização e a 
caracterização dos agentes econômicos em um determinado mercado é 
um dos modos de distinguir tais sujeitos, de diferenciar sua reputação, 
passando tal signo ostentado a valer per se1031. Bem distante de um mo-
mento histórico em que as marcas realizavam a função de comunicação 
da origem dos bens, nada nos tempos hodiernos, afora a titularidade1032, 
vincula um signo ao seu proprietário. Pelas regras permissivas, quase1033 
todos os signos distintivos hoje podem ser objeto de livre comércio, não 
havendo uma vinculação do adquirente ao modus procedendi do alienante. 
deste modo, não são incomuns negócios jurídicos empresariais para a in-
corporação de sociedades em crise que titularizem como principal acervo 
patrimonial uma marca, um nome de domínio, um nome de empresa, ou 
uma expressão de publicidade1034. tal como o princípio da preservação 
da empresa sugere, a manutenção de ativos intangíveis também dispõem 
de uma função social que poderá catalisar o aviamento do adquirente, 
manter os postos de trabalho, preservar a arrecadação tributária do fisco, 
e, assim, produzir welfare.

aliás, o expediente corriqueiro da aquisição de outras sociedades 
ou (apenas) dos signos preteritamente titularizados pelos alienantes 
demonstra a eficiência do vínculo fiduciário travado entre o destinatário/
consumidor e uma, verbi gratia, marca, sobrepujando a cognoscibilidade 

1031  CORDEIRO, António Menezes. Direito Comercial. 3ª Edição, Coimbra: Almedina, 2012, 
p. 358. Com relação à ilusão da imagem da marca pelo consumidor vide PORTO, 
Patricia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Industrial Representa Qualidade. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 11.

1032  Tal afirmativa torna-se contestável se se estiver diante de uma marca que corresponda 
a um patronímico, ao pseudônimo, ou ao apelido notório de alguém, visto que os 
valores da personalidade inibem um vínculo meramente patrimonial destes.

1033  Entre as exceções ganha destaque o nome de empresa e o nome civil, nos termos dos 
arts. 1.164 e 11 do Código Civil; e as indicações geográficas que são restritas àqueles 
que exercem seu mister de uma determinada forma, em um determinado local, nos 
termos do art. 182 da Lei 9.279/96.

1034  No conhecido negócio jurídico formulado entre a empresa aeroviária titular da 
marca Gol, na aquisição de outra empresa titular da marca Varig, além dos slots de 
aeroportos, o principal escopo de tal aquisição foi voltada à compra do signo da 
alienante.
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de um vínculo com o sujeito de direito que lhe titularizava. tal argu-
mento é bem demonstrável ainda que não tenha ocorrido a transposição 
da titularidade de um signo. imagine-se que uma marca de um produto 
alimentício de uma macroempresa sofra diminutas alterações estéticas ao 
longo de décadas, apenas tornando o seu ornamento mais contemporâneo. 
Contudo, o produto marcado pode ter sofrido neste interregno diversas 
modificações químicas, com a redução do nível de açúcar utilizado, a 
minoração de gorduras trans, e a diminuição de corantes e conservantes 
de modo a torná-lo mais saudável. É possível que o consumidor jamais 
altere sua preferência, no sentido de modificar o fornecedor, ainda que 
não consuma o mesmo produto, apenas pela evocação da intencionalidade 
hedonista que corresponde ao signo distintivo. destarte, observa-se a 
incidência de vínculos psicológicos e econômicos com os signos, que 
muito ultrapassam a regulamentação jurídica de tais elementos do esta-
belecimento comercial. Entretanto, ressalve-se que as funções fiduciárias, 
publicitárias, e econômicas dos signos cuidam de enfoques secundários ou 
indiretos, de efeitos benéficos para com o titular do estabelecimento1035.

Por derradeiro, outro fenômeno que evidencia a relevância dos signos 
distintivos para as atividades empresariais, é a sobrevivência destes – quando 
houver alto grau reputacional – ao ocaso das sociedades empresarias que lhe 
titularizavam. Em alguns casos, tradicionais ramos que foram propulsores 
de relevantes atividades empresariais por décadas sofrem com rupturas 
paradigmáticas no esteio tecnológico, e portanto no padrão de consumo, 
e acabam por incidir em bancarrota. Como exemplo, suscite-se a linha dos 
pagers com a popularização dos telefones celulares, ou mesmo, a expressiva 
minoração de receita para o mercado de Cd’s, dVd’s, e Blu-ray’s, com a 
expansão do comércio eletrônico do MP3 e do MP4. alguns desses antigos 
titulares de signos dispunham de enorme reconhecimento público para com 
suas marcas, e mesmo sem haver comércio efetivo durante décadas, podem 
manter naquele vetusto público uma memória saudosista. de outra monta, 
novos agentes econômicos interessados em um crescimento vertiginoso, 
mas sem desfrutar de um reconhecimento público atual, ou de qualquer 
tradição, podem investigar sobre antigos signos afamados hoje disponíveis, 
de modo a elegê-los para si. tais estratégias, acaso bem executadas, poderão 

1035  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial – Volume II, Tomo I. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 243.
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resultar em um salto lucrativo que não seria possível – naquele hiato de 
tempo – pela edificação vagarosa de reputação que um signo novo, nor-
malmente, precisa. Exempli gratia, seria a hipótese de uma nova empresa 
de eletrodomésticos eleger o signo telefunken para vender seus televisores, 
ou uma nova sociedade que atue no ramo de buscas online que elegesse o 
signo Cadê1036. o goodwill desses signos distintivos perpassaram a vida 
útil de seus titulares, e poderão, acaso apropriados por terceiros mediante 
processos lícitos, gerar uma mais valia ao aviamento empresarial do agente 
econômico júnior.

7.3 os signos distintivos e a internet

as origens da internet são jungidas aos espíritos libertários que 
foram edificados por um tipo de arquitetura da programação, a lingua-
gem dos códigos cibernéticos, aberta, e menos destinada ao controle1037 
de quem quer que seja. Contudo, cerca de vinte anos após a sua utência 
para além dos ambientes acadêmicos e da alta aristocracia, a internet vem 
sendo remodelada para facilitar o domínio pelos fatores reais do poder, e 
para a regulação estatal, desvirtuando-se de seus propósitos originários1038. 
isto ocorre diuturnamente pela ausência de uma constituição cibernética1039, 
resultando nas transformações “sorrateiras” da invisível mão do comércio 
que realiza uma verdadeira reforma, uma reengenharia da programação.

acessíveis pelo sistema de nome de domínio (que pode ser uma ex-
celente forma de atração de clientela1040), os signos distintivos na internet 
submetidos a um mesmo titular do estabelecimento costumam estar jun-
gidos a uma concepção unitária comunicacional1041. ao longo do tempo, 

1036  Tal signo, antes acessível pelo domínio www.cade.com.br, foi o primeiro buscador 
nacional lançado nos idos de 1995, e que, durante meia década contou com a pre-
dileção dos consumidores brasileiros.

1037  LESSIG, Lawrence. Code And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 5.

1038  LESSIG, Lawrence. Code And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 6.

1039  Neste esteio o otimismo desenfreado daqueles que enxergam o Marco Civil da 
Internet como o messias da regulação da internet não se comprova. A legislação 
basicamente evoca princípios e valores partícipes da Constituição Material e do 
Código de Defesa do Consumidor.

1040  VAVER, David. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Toronto: Irwin Law, 2011, p. 514.

1041  JABUR, Wilson Pinheiro. Nome de Domínio: novo sinal distintivo? In ORG. SANTOS, 
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além de se tornarem de fácil acesso através do mecanismo dos cookies 
(armazenamento dos dados que os navegadores realizam para um novo 
ingresso ulterior mais célere, tais como a complementação do endereço 
destino a partir da digitação do prefixo deste) tais signos, e em especial 
o nome de domínio, passam a realizar uma verdadeira função atrativa 
para com sua clientela1042. aliás, o uso dos cookies é uma forma habilidosa 
de controlar1043 as preferências culturais, estéticas, comunicativas dos 
consumidores, inclusive direcionando o tipo e o gênero publicitário mais 
eficaz1044. tal como ocorre no ambiente tradicional, há uma prevalência 
dos signos nominativos aos puramente figurativos pelas tecnologias dispo-
níveis, hodiernamente, para a busca das atividades marcadas por tais sinais. 
Exemplificativamente, se algum ator hiperssuficiente estiver buscando 
um carro de luxo, não efetuará sua pesquisa em uma azienda mercantil 
online de busca com desenhos ou com os termos “Espírito do Êxtase”, 
“Mulher alada de Prata”, “Garanhão negro”, ou “Cavalo alpha”, para 
comparar preços entre um rolls- royce e uma ferrari. ainda que o signo 
misto ou figurativo seja a primeira imagem mnemônica do consumidor – 
ou do sonhador – no momento comunicacional os signos nominativos 
prevalecem (seja na linguagem escrita, ou na falada). Entretanto, com o 
avanço tecnológico, certos estabelecimentos comerciais integralmente 
cibernéticos, como o Google, já oferecem formas de pesquisas com o uso 
de imagens1045 (fotos ou desenhos). factualmente a tecnologia ainda não 

Manoel Joaquim Pereira dos & JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais Distintivos e Tutela 
Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 281.

1042  CIONTI, Ferdinando. La funzione própria del marchio. Milão: Giuffrè Editore, 2004, 
p. 144.

1043  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 34.

1044  Com base em tais dados, certos e-stabelecimentos, especialmente aqueles direcio-
nados a encontro de pares românticos, maximizam a estereotipização recomendada 
ao usuário. Neste sentido vide LEVITT, Steven D. DUBNER Stephen J. Freakonomics. 
O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Traduzido por Regina Lyra. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007, p. 75. Sobre a colheita de dados para a estereotipização e, 
posterior, venda de tal conteúdo para publicidade vide VAIDHYANATHAN, Siva. 
The Googlization of Everything. (And Why We Should Worry). Los Angeles: Uni-
versity Of California Press, 2012, p. 83. No mesmo sentido FRANCO, Flavio. O 
Impacto do Marco Civil da Internet nas Atividades do E-Commerce. In ARTESE, Gustavo. 
Marco Civil da Internet. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015, p. 306.

1045  Neste esteio ventile-se o campo de busca “Google Imagens”, acessível em https://
www.google.com.br/imghp?hl=pt=-BR&tab=wi&ei=hgDaVJTcJfSMsQSE4t4KBw&ved-
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é tão eficaz como aquela praticada nas buscas de termos nominativos. 
não obstante – em especial, com o desenvolvimento das técnicas – se o 
sujeito de direito desconhecer os signos distintivos relevantes e não se 
recordar do estabelecimento mercantil desejado, acaso disponha de uma 
foto, um diagrama, ou qualquer expressão iconográfica, poderá realizar seu 
upload junto à azienda internauta que, cotejadas as características gráficas, 
produzirá resultados de buscas visuais, de arquivos, que mais se asseme-
lhem – ou identifiquem – aquilo buscado. outrossim, é possível asseverar 
que a internet, e as aziendas mercantis próprias de tal formato, habilitam 
novas formas de diálogo e consumo, albergando linguagens existentes, mas 
de cerceada comunicação nos esteios tradicionais empresariais.

tendo em vista que os nomes de domínio e os aplicativos de celular 
podem, ressalvadas as hipóteses de censuras estatais1046, ser acessados de 
qualquer parte do mundo, a utência de signos distintivos online acarretam 
em um extravasamento do princípio da territorialidade. neste esteio não se 
ignora sobre a relevância dos conhecimentos que se podem extrair de sítios 
online, o que traz grandes riscos a governos tirânicos1047. Particularmente 
afeito ao sistema atributivo (e burocrático) de direito, tal axioma deter-
mina as bordas limítrofes de proteção de determinado signo distintivo: 
razão pela qual cada território nacional encerraria o ambiente de vigência 
de, verbi gratia, uma determinada marca, ou de um nome de empresa1048. 

0CAQQqi4ºAg, acessado em 10.02.2015, às 10:59. “O professor de psicologia das 
artes plásticas, no colégio de França, René Huyghe, no seu dialogue avec Le visible de 
mostra que um dos sinais mais característicos do tempo atual é a substituição do texto 
pela imagem. Estamos irresistivelmente emigrando da civilização do livro para a da 
imagem. A apreensão das ideias e das coisas que (excetuada a captação física) são 
apreendidas pela ideia da coisa, hoje, é feita, cada vez mais, por meio de sensações 
figurativas e não textuais. A sensação difere do pensamento porque não dialoga 
com o seu objeto. A sensação identifica-se com o seu objeto; registra-o e sofre seus 
efeitos. Não é apenas o meio, mas o modo de aquisição que se transforma. A vida da 
inteligência acha-se ameaçada. A imagem substituiu o texto. A vida sensorial ocupa 
o lugar que a vida intelectual preenchia. E, assim como o texto escrito veio substituir 
o método milenar da transmissão oral, x fenômeno análogo ocorre atualmente na 
substituição gradual da linguagem escrita pela imagem” BECKER, Alfredo Augusto. 
Carnaval Tributário. 2ª Edição, São Paulo: LEJUS, 1999, p. 90.

1046  O exemplo mais conhecido é o bloqueio, por parte do governo chinês, do acesso 
do site Facebook naquele país asiático.

1047  SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 
2009, p. 98.

1048  Pela redação do artigo 8º da Convenção União de Paris, a proteção dos nomes de 
empresa seria dada nacionalmente, em que pese se ter ciência de dispositivo do 
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aliás, a atividade transfronteiriça da internet perante o comércio eletrônico 
habilita, ainda, o transbordamento1049 reputacional1050 de um país para o 
outro, a depender da incidência e do emprego do e-stabelecimento. Por 
sinal, a depender de tal força cognitiva entre países, poder-se-á inclusive 
pleitear a proteção das marcas notoriamente conhecidas1051.

no entanto, a internet serve – neste sentido – como uma via de 
mão dupla para a externalização dos signos distintivos, visto que, se 
estes angariam uma relevante majoração na potencialidade cognitiva1052 
perante os consumidores, também é verdade que o mundo online permi-
te uma miríade de distintas violações e riscos aos seus titulares. Entre 
tantas técnicas mercantis ardilosas, certos agentes econômicos, mesmo 
fora de qualquer ambiente concorrencial, combinam signos distintivos 
famosos, com um sufixo peculiar, de modo a usar o magnetismo de outro 
estabelecimento comercial para si. nesta esteira, a doutrina estrangei-
ra1053 usa como hipótese um estabelecimento comercial virtual, cujo fito 
seria entretenimento adulto-erótico, e que elegeria o nome de domínio 
“porschegirls.com” (rectius, o emprego do renomado signo utilizado para 
veículos desportivos caros e importados, justapondo-o com o termo 
“garotas”). a doutrina internacional dá conta ainda, verbi gratia, de um 
movimento comum1054 entre titulares de signos distintivos para “frear” 
sites e perfis em redes sociais que sejam críticos aos produtos e serviços 

Código Civil de 2002 que restringe tal proteção à unidade federativa estadual objeto 
do registro.

1049  Sobre como as mídias sociais possibilitam a hipervisibilidade, o que colabora à ma-
ximização da reputação, vide KEEN, Andrew. #vertigemdigital. Por que as redes sociais 
estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. Tradução: Alexandre Martins. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2012, p. 85.

1050  MACQUEEN, Hector; WAELDE, Charlotte & LAURIE, Graeme. Contemporary Intellectual 
Property. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008, p. 720 – 721.

1051  Lei de Propriedade Industrial: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu 
ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para 
Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente 
de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

1052  PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a Propriedade Industrial Representa Qua-
lidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 17.

1053  WAELDE, Charlotte. Trade Marks and Domain Names. There’s a Lot in a Name. Dispo-
nível em: https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/2288/85_waelde-
trademarks00.pdf;jsessionid=60F4BEAE8CF7DFFD1ª3ªA31DFF21D72C?sequence=1, 
acessado em 10.02.2015.

1054  BOLLIER, David. Brand Name Bullies. Nova Jersei: Willey, 2005, p. 83.
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comercializados, geralmente conhecidos através das marcas e dos nomes 
de domínio. nesta senda, tem-se notado o aumento da litigiosidade entre 
fornecedores e consumidores, pelo fato de que os primeiros têm feito uso 
de pretensões judiciais para retirar postagens críticas-ácidas feitas pelos 
destinatários-finais, sob o argumento de violação à honra-objetiva da 
empresa1055. Cuidam-se de decisões estratégicas que devem ser exerci-
das cum grano salis, visto que a ausência de um justo meio poderá gerar 
um resultado desastroso. tal ocorre visto ser uma má-política ter a sua 
clientela ou freguesia como rés em uma ação judicial, seja pelo fato de 
que, provavelmente, estes se tornarão ex-consumidores, e/ou pelo fator 
de que estes farão com que terceiros também se tornem ex-clientes. 
noutra monta, o desídio em coibir manifestações aviltantes e exageradas 
também poderá corroer os predicados positivos edificados ao longo de 
muito tempo no desenvolvimento da atividade mercantil.

Em uma interessante lide dirimida pelo tribunal de Justiça do 
Estado de são Paulo1056, uma sociedade empresária intentou pretensão 
contra sua consumidora que, insatisfeita com um acidente de consumo no 
estabelecimento (especializado no trato de animais domésticos para tosa, 
banho, e detalhes estéticos) da autora, publicizou acusações difamantes 
na rede social facebook. Como a publicação encontrou guarida dos seus 
conhecidos, e foi compartilhada por dezoito perfis, angariou inúmeros co-
mentários endossando a crítica, resultando em uma publicidade negativa 
do estabelecimento. a corte, por unanimidade, manteve a condenação 
à reparação econômica, destacando ter havido danos à honra objetiva do 
próprio estabelecimento (e não do seu titular). 

Como a internet permite um processo mais democrático da liberda-
de de expressão (e de concorrência1057), e, rectius do exercício publicitário 

1055  ALMEIDA, HÉLIO. Empresas Processam Consumidores que Se queixam na web. Jornal O 
Dia. Disponível em http://odia.ig.com.br/noticia/economia/2014-08-02/empresas
-processam-consumidores-que-se-queixam-na-web.html, acessado em 06.02.2015, 
às 11:40.

1056  BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, 
Des. Alexandre Marcondes, AC 40254402520138260114, J. 19.01.2015: “Houve 
ofensa direta à honra do estabelecimento e da profissional que lá trabalhava, sem 
qualquer confirmação material das alegações propagadas. Sabe-se que qualquer 
conteúdo veiculado por meio virtual, hoje em dia, propaga-se com uma velocidade 
impressionante e tem disseminação completamente abrangente, oferecendo riscos 
dos mais variados aos envolvidos”.

1057  BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets 
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(mesmo por aqueles que não integram a denominada “grande mídia”), não 
é incomum que a perda de controle da imagem pública de determinada 
empresa/marca. ou seja, se a autonomia para o exercício crítico de um 
agente econômico partícipe da cadeia de rivalidade é qualitativamente 
delimitada (pelos preceitos sobre concorrência desleal1058, ou da autore-
gulamentação publicitária1059); no ambiente de assimetria de poder, e de 
força econômica, a amplitude da prerrogativa crítica1060 do consumidor 
para com o fornecedor é consideravelmente maior1061. nota-se, nesta 
esteira, o impacto advindo diretamente de divulgação cibernética das 
opiniões de terceiros não-titulares (como os consumidores)1062, que pode 

and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 55.

1058  Art. 195 e incisos da Lei 9.279/96.

1059  O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária é um órgão não governa-
mental, corporativo, com o fito de regular as práticas mercantis-publicitárias em prol 
de uma comunicação livre, mas sem libertinagens. Sua azienda mercantil online, dotada 
de caráter acessória é http://www.conar.org.br/, acessado em 07.02.2015, às 21:01.

1060  “A Constituição da República garante o direito à livre manifestação do pensamento. 
Certo que o abuso no exercício da liberdade de expressão pode violar direitos da 
personalidade de terceiros, que recebem igual proteção constitucional, sem que haja 
hierarquia entre eles.(...) Ademais, não me parece que a crítica, mesmo exacerbada 
ou injusta, tenha idoneidade para causar a ruína da empresa, de modo que não se 
justifica a liminar de remoção do perfil. Por outro lado, a agravante possui a obriga-
ção de fornecer os dados dos usuários responsáveis pela criação e manutenção e 
publicação, já que possui o dever de guarda dos dados cadastrais” BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 6ª Câmara de Direito Privado, Des. Eduardo Sá 
Pinto Sandeville, AI 20953128120148260000, J 28.01.2015.

1061  Para maior aprofundamento neste ponto toma-se a liberdade de indicar o artigo: 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes Barbosa. Liberdade de Expressão, Internet e Signos 
Distintivos. In: MARTINS, Guilherme Magalhães (Org.). Direito Privado e Internet. 1ed.
São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, v. 1, p. 147-178. Por sua vez, o exercício crítico do 
fornecedor ao consumidor é demasiadamente limitado pelas regras do CDC, e pela 
práxis jurisprudencial: “Na presente ação busca a autora a reparação pelos danos mo-
rais decorrentes das ofensas proferidas pelo requerido na ocasião em que esclareciam 
desentendimento sobre o pagamento ou não de parcelas referentes a compra realizada 
no estabelecimento deste. Sustenta que este a ofendeu em frente a outras pessoas 
chamando-a de “preta caloteira”, o que lhe trouxe constrangimento que merece ser 
reparado. (...) desta forma, o que concluo, é que prevalece a versão apresentada pela 
autora, fundamentada pela prova testemunhal e indiretamente confirmada pela ten-
tativa do requerido de alterar a verdade dos fatos, cabendo a este indenizar a autora 
pelos danos morais decorrentes das levianas e ofensivas palavras pronunciadas, bem 
como o vexame e humilhação que passou” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Neves Amorim, AC 35098420138260453, J 
03.02.2015. Sobre como a própria zombaria de “marcas” constitui o direito à liberdade 
de expressão, vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production 
Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 434.

1062  GOLDMAN, Eric. Online word of mouth and its implications for trademark law. ORG. 
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ser espontânea, verdadeira, e verídica, ou, ainda, fraudulenta1063, mercená-
ria, e difamadora. Como exemplo de tal prática, em uma nova faceta da 
comunicação da moda, pulularam diversos blogs fashionistas na internet, 
contendo “pitacos”, críticas, e sugestões de novas tendências ornamentais. 
Com um público crescente de usuários1064, tais blogs passaram a ter in-
fluência no mercado de consumo dos bens estéticos apreciados, e tais diários 
virtuais ganharam a atenção das grandes sociedades titulares de grifes. 
nesta esteira, a atividade empresarial de vestuário passou a contratar tais 
blogueiras1065 para que realizassem publicidades disfarçadas dos signos/

DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D. Trademark law ant theory.Cheltenham: 
Edwad Elgar, 2008, p. 404.

1063  “E é entendimento deste E. Tribunal de Justiça de que o uso ilícito e desautorizado de 
nome ou marca alheios nos denominados links patrocinados configura ferimento ao 
direito de marca, caracterizando ato de concorrência desleal, pois é capaz de confun-
dir o mercado consumidor, caracterizando desvio de clientela. (..)Incontroverso que a 
autora é detentora do direito sobre a expressão “WORLD TENNIS”, representativa de 
sua marca (fls. 91/107), atuando no segmento varejista, mediante a venda de calçados 
esportivos em lojas físicas caracterizadas pelo nome “WORLD TENNIS”, bem como 
através do comércio eletrônico através dos sites www.worldtennis.com.br e www.
wtennis.com.br. E, com a devida vênia do digno Magistrado sentenciante, o conjunto 
probatório é suficiente para demonstrar que a requerida utilizou-se indevidamente 
da expressão de titularidade da autora para a divulgação de seu site na internet. Tal 
se afirma porque quando da elaboração da ata notarial de fls. 112/140, o resultados 
das buscas pela expressão “WORLD TENNIS” traz como primeiro link aquele que, 
acessado, direciona o usuário ao site da requerida, no qual é possível adquirir calçados 
esportivos, roupas, entre outros produtos. Demonstrado está, portanto, que o ramo 
de atuação da ré é mesmo igual ao da autora, e o direcionamento do link patrocinado 
favorece o desvio de clientes, em ferimento à marca e concorrência desleal. Notório, 
portanto, o parasitismo, valendo repetir que a utilização de marca idêntica, seja em 
produtos ou em endereço eletrônico, com atuação no mesmo mercado consumidor, 
pode acarretar confusão nos consumidores em razão da associação de uma socie-
dade empresária a outra, o que revela, sem dúvida, a necessidade de coibir a ré de 
continuar a prática de concorrência desleal caracterizada pela utilização da marca 
da autora como direcionadora ao seu próprio site de comércio eletrônico quando da 
busca por palavras chaves através de links patrocinados” BRASIL, Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maia da 
Cunha, AC 11034629320138260100, J 29.07.2015.

1064  Estima-se que a busca em aziendas de pesquisa por blogs de moda cresceram em 
2.275% nos últimos cinco anos (desde 2010), segundo dados da Google Insight.

1065  No mesmo sentido de “publicidade” disfarçada, no mercado dos games: “O órgão 
americano FTC (Federal Trade Comission, ou Comissão Federal do Comércio) entrou 
em um acordo com a Warner Bros., com a empresa admitindo que pagou milhares 
de dólares a YouTubers – incluindo o mais popular do mundo, Felix “PewDiePie” 
Kjellberg – por opiniões positivas do jogo “Middle-earth: Shadow of Mordor”, sem 
revelar adequadamente que o conteúdo era patrocinado. Segundo o FTC, a Warner 
contratou os YouTubers via uma agência de publicidade para criar os vídeos patroci-
nados, além de promovê-los em redes sociais como Facebook e Twitter. Os acordos 
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produtos, ou até pela simples citação destas em redes sociais como o 
twitter1066. noutros termos, tais aziendas fidelizaram a clientela através 
de suas manifestações críticas legítimas-inaugurais, e, após a consecução 
de considerável público profissionalizaram sua atuação, sem divulgar que 
seus patrocinadores estariam a bitolar sua ótica d’antes “imparcial”. 

não obstante, além de críticas positivas contratadas serem um expe-
diente já corriqueiro, o que gera uma possível crise fiduciária para seus 
usuários, nada obsta o uso do mesmo expediente a contrario sensu. um 
interessante viral tem sido distribuído por diversas redes sociais, versando 
sobre o “Canal otário”1067 que conglomera conteúdo audiovisual na rede 
social Youtube.com, em que um sujeito de direito produziu uma série de 
vídeos em que critica e imputa práticas desleais e monopolistas aos serviços 
dos Correios1068. Como o conteúdo é, claramente, objeto de uma super-
produção, não dispõe de aspectos caseiros, há uma boa possibilidade de 
tal expediente, travestido de crítica consumerista, ser produto do lobby de 
agentes econômicos que visam extinguir o monopólio legal. a tecnologia 
despersonaliza, ictu oculli, os agentes econômicos na internet, bem como, 

variavam de centenas até dezenas de milhares de dólares, dependendo do nível de 
popularidade de cada YouTuber. Os contratados também receberam cópias ante-
cipadas de “Shadow of Mordor”, com instruções de como exibi-lo para o público, 
não podendo criticá-lo ou a Warner Bros. de qualquer forma, e sem chamar atenção 
qualquer bug ou glitch no vídeo. O FTC também alega que a Warner pré-aprovou o 
conteúdo de vários destes vídeos. A Warner informou aos YouTubers que indicassem 
ao menos que o conteúdo foi pago pela barra de “Mostar Mais” na página do vídeo, 
mas muitos deles não seguiram esta regra. O próprio FTC julgou a medida insuficiente, 
já que muitos usuários podem tê-los assistido via Facebook ou Twitter, que não traz 
estas informações. No total, estes vídeos geraram mais de 5,5 milhões de visualizações, 
sendo o conteúdo patrocinado de PewDiePie é responsável por 3,7 milhões delas” 
UOL Jogos [Sem autoria definida]. Warner pagou Youtubers por Opinições positivas de 
Game. Disponível em http://jogos.uol.com.br/ultimas-noticias/2016/07/12/warner
-pagou-youtubers-por-opinioes-positivas-de-game.htm, acessado em 12.07.2016, às 
14:00.

1066  GALASTRI, Luciana. Há Algo de Podre no Reino dos Blogs de Moda e Beleza. 
Revista Galileu, disponível em http://revistagalileu.globo.com/Revista/
Common/0,,EMI306722-18545,00-HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+-
DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZA.html, acessado em 05.02.2015, às 11:46.

1067  Também dispõe de uma azienda virtual no domínio: http://www.canaldootario.com.
br/, acessado em 05.02.2015, às 12:00.

1068  Entre alguns conteúdos audiovisuais destaca-se: https://www.youtube.com/
watch?v=iUFHS7Kb97Y, cognominado de “Correios ou Curreios”, acessado em 
05.02.2015, às 11:57.
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pela sua iteratividade e irradiação comunicativa, pode ser usada para 
semianonimamente invectar ou até mesmo impingir a reputação alheia.

a prática da publicidade indireta, em si, não é novidade, sendo exer-
cida em novelas e séries televisionadas, além de corriqueira em grandes 
produções como nas películas de autoria do britânico ian Lancaster 
fleming sobre o agente secreto 007. Entretanto, a peculiaridade resta 
sobre o exercício de um jornalismo encomendado, nas redes sociais, tal como 
tem ocorrido nas últimas disputas eleitorais. Cada candidato de grande 
porte contrata equipes para atuação, exclusiva, nas aziendas comerciais de 
comunicação online para que disponham de maior popularidade, e para 
que tais agentes panfletem a ideologia contratada como se fosse espontânea 
dos cidadãos-consumidores. atento à atuação partidária camuflada na 
rede mundial de computadores, o congresso nacional editou a Lei número 
12.891/2013, com dispositivos que criminalizam a contratação de pessoas 
para a difamação dos rivais1069, além de prescrever o poder de imediata 
retirada pela Justiça Eleitoral de conteúdo ofensivo1070. destarte, seja pela 
profissionalização da política, pela atuação mercenária do jornalismo, ou 
pelo emprego da objetiva e transparente publicidade, há um cuidado e 
um empenho peculiar no trato dos sinais distintivos na internet.

Portanto, um estabelecimento empresarial exercido por um site de 
relacionamentos como o facebook pode ser palco de diversas “comuni-
dades” fundadas com o fito de criticar negativamente1071, ou quiçá fazer 
uma ode, a determinada marca. nada impede, nesse sentido, de que o 
titular do signo insatisfeito com a tolerância excessiva da empresa prove-
dora, intente pretensão compensatória e cominatória fincada na supressão 

1069  Art. 57-D § 3º  Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, 
a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de 
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, 
inclusive redes sociais.”

1070  Art. 57-H. § 1º  Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas 
com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para 
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível 
com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

1071  Sobre um interessante caso acerca da criação de perfis falsos ao da Fanpage, e a 
responsabilidade do titular do estabelecimento albergue, pela esfera patrimonial-re-
putacional da azienda albergada vide Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 10ª 
Câmara de Direito Privado, Des. Cesar Ciampolini, AC 10043072020138260100, DJ 
16.12.2014.



278 - e—stabelecimento

daquele conteúdo. Em um interessante caso ocorrido em santa Catarina, 
uma consumidora insatisfeita com um sem número de tentativas frustra-
das de reparo, junto à fornecedora, de seu veículo automotor que adveio 
com falhas de fábrica, resolveu criar um site na internet (http://meu-
carrofalha.com.br/arquivos_internos/index.php) para denunciar e criticar 
asperamente a renault. além de tal sítio, a consumidora criou um perfil 
na rede social twitter, e postou vídeos no Youtube; tendo atraído dois 
mil e quinhentos seguidores no primeiro, e mais de cem mil visualizações 
no segundo. Com tamanha repercussão negativa a prestadora de serviços 
se propôs a realizar acordo para o imediato término das postagens, e, 
portanto, da publicidade prejudicial1072. tal feito, longe de ser um caso 
isolado passa a caracterizar a revolução consumerista online, já visto que a 
maioria dos consumidores estão a preferir o uso das aziendas mercantis 
cibernéticas comunicacionais para reclamar publicamente sobre os vícios dos 
bens e serviços, ao invés de utilizarem os morosos e ineficientes canais 
tradicionais (serviços de atendimento ao Consumidor). deste modo, 
receosos com a atenção demasiada e prejudicial às suas reputações, os 
agentes econômicos passaram a ser mais cuidadosos, e céleres na solução 
das pendengas1073.

nesta senda um peculiar estabelecimento comercial online foi fun-
dado, cujo nome de domínio (claramente descritivo) é www.reclameaqui.
com.br, tendo como fito a disponibilização de um espaço crítico para os 
consumidores, bem como para respostas dos fornecedores a tais críticas. 
ou seja, ao intermediar a insatisfação do pólo mais frágil, com a cautela 
da honra objetiva1074 do polo econômico predominante, a azienda ciber-
nética permite que outros consumidores saibam do deslinde dos feitos 

1072  ROBERTI, Bruno. Renault e Proprietária de “Meu Carro Falha” Chegam a Acordo. 
Revista Quatro Rodas, disponível em http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/
renault-proprietaria-meu-carro-falha-chegam-acordo-285050_p.shtml, acessada 
em 06.02.2015, às 11:30.

1073  ECONOMIA IG [sem designação de autoria]. Empresas Correm para Atender Clientes 
Insatisfeitos nas Redes Sociais. Disponível em http://economia.ig.com.br/dia-do-
consumidor/2013-03-15/empresas-correm-para-atender-clientes-insatisfeitos-nas
-redes-sociais.html, acessado em 06.02.2015, às 11:34.

1074  Sobre a Honra Objetiva como “direito da personalidade” da Pessoa Jurídica vide BRAN-
CO JUNIOR, Sérgio Vieira. Direitos da personalidade, pessoas jurídicas e danos morais. In. 
Org. ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. & GAMA, Guilherme Calmon Nogueira 
da. Temas de Direito Civil-Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 164.
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(o que raramente ocorre com críticas, desabafos e reclamações feitos em 
redes sociais), e, portanto, tenham menor assimetria informacional. Com 
certo grau de confiabilidade, o estabelecimento comercial integralmente 
online dispõe de um ranking de satisfação/insatisfação que conglomera 
serviços públicos e privados. ou seja, ao jungir o feedback (positivo e 
negativo) de seus utentes, o estabelecimento comercial na internet rea-
liza, informalmente, às vezes de um agente de certificação da qualidade 
do serviço de terceiros. não obstante, pela utência coletiva por consu-
midores e fornecedores, o titular do estabelecimento criou um prêmio 
anual, em colaboração com o periódico hebdomadário “Época”. note-se 
que há uma enorme distinção entre o uso das redes sociais como espaço 
crítico, na função não primária de ágora virtual, para a utência de um 
canal específico para tais misteres, administrado por um terceiro imparcial, 
inclusive quanto à confiabilidade da informação extraída. Como se sabe, 
a qualidade e a veracidade dos dados encontrados nos sítios virtuais são, 
mutatis mutandi, garantidos pela organização hospedeira, gerando maior 
ou menor frequência por parte dos consumidores1075. assim, uma opinião 
pública atribui coletivamente maior ou menor fidúcia a certos estabele-
cimentos online, afetando sua valia coletiva e, portanto, o seu aviamento; 
deste modo, edifica-se certa hierarquia qualitativa reputacional que acaba 
por distinguir, referencialmente, o valor dos sites.

Em uma interessante ação judicial dirimida pelo tribunal de Justiça 
do Estado do rio de Janeiro, uma rede hoteleira intentou pretensão 
judicial compensatória contra um titular de estabelecimento comercial 
exclusivamente virtual, www.tripadvisor.com, que não era seu concorren-
te. a causa de pedir versava sobre os supostos danos perpetrados pela 
hospedagem da demandada de comentários críticos desfavoráveis de 
consumidores1076 da autora, bem como a postagem de fotos feitas pelos 
utentes, sem a autorização da demandante1077. Enveredando entendi-

1075  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 
responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 44.

1076  Sobre a hipótese de responsabilização do provedor quando há controle prévio 
sobre o conteúdo, vide ROCHA, Francisco Ilídio Ferreira. Da Responsabilidade por 
Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros. LEITE, George Salomão. LEMOS, 
Ronaldo. Marco Civil Da Internet. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 823.

1077  Esse tipo de lide ocorre no mundo todo, a exemplo de uma grande holding de artigos 
femininos de luxo (Yves Saint Laurent) ter ajuizado pretensão (perante a Corte de 
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mento de prestígio à liberdade de expressão, resguardando os interesses 
juridicamente protegidos de minimização das assimetrias informacionais, 
o tJrJ1078 acabou por negar as pretensões autorais, e, assim, legitimar a 
atividade comercial do e-stabelecimento comercial com o fito de inter-
mediação de dados.

ressalte-se que pela frequente sobreposição do exercício empre-
sarial, que é possibilitado pela imaterialidade cibernética1079, além da 
responsabilidade solidária adjudicada pela imperatividade do Código de 
defesa do Consumidor1080, há o risco da falha de um agente da cadeia 

Manhattan em Nova Iorque) compensatória e inibitória contra o maior e-stabeleci-
mento do mundo, o Alibaba, por suposta anuência deste com o comércio contrafa-
tor por terceiros em seu “domínio”; vide WONG, Gillian. Alibaba Sued Over Alleged 
Counterfeits. The Wall Street Journal disponível em http://www.wsj.com/articles/
alibaba-sued-over-alleged-counterfeits-1431877734, acessado em 15.12.2015, às 14:17.

1078  “Além de representar uma forma de manifestação do pensamento (art. 5ª, IV, da 
CRFB), as avaliações dos usuários fomentam a livre iniciativa e a concorrência (art. 170, 
caput e IV, da Constituição Federal), na medida em que fazem referências positivas 
às empresas que considerem prestar adequadamente o serviço contratado. Com 
isso, estimulam o aprimoramento do concorrentes. Também não se pode olvidar 
que a página eletrônica tem papel essencial para o consumidor. Este, por ser a parte 
vulnerável na relação jurídica, tem direito à informação adequada e proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, III e IV, do CDC). E não se pode negar ao con-
sumidor pleno acesso às informações verdadeiras sobre a qualidade do serviço que 
deseja contratar. Com efeito, a avaliação realizada pelo próprio usuário é, a meu ver, 
mais confiável do que aquela atribuída na propaganda institucional. Não vejo, assim, 
abusividade no conteúdo exposto. Tampouco se infere que as avaliações tenham a 
intenção de denegrir a imagem do hotel, sobretudo porque há também comentários 
positivos a respeito do mesmo hotel postados na página eletrônica (fl. 28). Quanto 
ao uso de imagens do estabelecimento, as fotografias são anexadas pelos hóspedes 
para ratificar a sua opinião sobre a qualidade do serviço. Não há, portanto, qualquer 
violação de direito autoral nem se trata de uso indevido de imagem. (...)Sob esse 
aspecto, bem destacou a sentença que, “se o autor realmente está preocupado com 
a sua imagem, pode tentar melhorá-la tomando providências acerca das repetidas 
reclamações sobre a qualidade das acomodações, por exemplo, isso se lhe aprouver. 
Tampouco há que se falar em retirada das imagens e comentários não autorizados 
sobre o autor do referido site, pois na qualidade de estabelecimento aberto ao públi-
co, está sujeito à avalição desse mesmo público, não havendo que se falar em dano 
moral perpetrado pelos demandados” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, 13ª Câmara Civel, Des. Agostinho Teixeira, AC 002256357420128190001, 
DJ 26.02.2015.

1079  Como foi explanado em capítulo anterior, nada veda que um consumidor adquira 
passagens aéreas no site da companhia que presta o serviço de transporte, ou que esta 
mesma pessoa o faça mas utilizando a azienda virtual de um terceiro, cujo fito seja a 
comparação de preços entre as companhias aéreas rivais e a intermediação mercantil.

1080  Lei 8.078/90: Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estran-
geiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, 



pedro marcos nunes barbosa - 281

mercantil repercutir negativamente em desfavor de todos os demais (efeito 
“bola de neve”). noutros termos, o exercício de parcerias comerciais na 
internet amplia a perspectiva positiva do aviamento, mas também maxi-
miza os riscos condenatórios e reputacionais do ente empresarial. Em 
uma hipótese de uma aquisição de um “e-book”, realizada junto a uma 
determinada grande magazine com seu estabelecimento internauta, ser 
frustrada por algum equívoco do intermediário, nada obsta a mácula da 
imagem da editora (titular dos direitos autorais) perante o consumidor.

não obstante, outro risco empresarial havido na internet trata da 
relação entre signos distintivos tradicionais (marcas, nomes de empresa, 
expressões de publicidade, indicações geográficas, trade dress, título de 
estabelecimento etc) e do sinal cibernético que é o nome de domínio. 
Como não se desconhece, a maioria dos signos tradicionais são sujeitos 
a registros de competência e incidência predeterminada (nacional, esta-
dual), enquanto um domínio é delimitado, apenas, pelo seu sufixo (“.com”; 
“.com.br”; “.gov”; “.edu”) e pode ser acessado de qualquer rincão do globo 
terrestre. assim, além da natural atenção com pedidos de marca similares, 
análogos, ou por associação que terceiros tentam registrar ao longo dos 
anos perante as autarquias – de modo a gozar da reputação alheia, por 
oportunismo – demanda-se um cuidado ainda maior com os nomes de 
domínio. tal ocorre visto que aprioristicamente um titular da marca não 
faz jus a direitos adquiridos1081 com esta modalidade de signo distintivo 
cibernético, que também é regido pelo princípio atributivo de direito, 
mas não o é, perfeitamente, pelo axioma da territorialidade.

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 
ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos; Art. 18. Os fornecedores de produtos 
de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

1081  WAELDE, Charlotte. Trade Marks and Domain Names. There’s a Lot in a Name. Dispo-
nível em: https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/2288/85_waelde-
trademarks00.pdf;jsessionid=60F4BEAE8CF7DFFD1ª3ªA31DFF21D72C?sequence=1, 
acessado em 10.02.2015, às 11:29.
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tais circunstâncias apenas ilustram as diversas possibilidades de 
um estabelecimento empresarial na internet, e seus signos, influir os 
consumidores à aquisição dos produtos e serviços alienados. destarte, 
se há na internet, de um lado, o bônus da minimização de gastos com 
publicidade e sunk costs, e a maximização cognitiva de destinatários; de 
outro lado, exige-se uma cautela redobrada com a reputação, com a as-
sociação, e com a tutela dos signos distintivos. não obstante, apurou-se 
que os processos mnemônicos são facilitados com o uso de nomes de 
domínio simples e descritivos que, de outra monta, terão de conviver 
– em virtude da parca criatividade – com outros tantos semelhantes. 
neste contexto, a vulnerabilidade pertinente ao comércio eletrônico é, 
guardadas as devidas proporções, bilateral (no polo do empresário e no 
pólo do adquirente), ainda que a hipossuficiência seja – em geral – uni-
lateral (ao lado do consumidor). tendo em vista as dificuldades de se 
monitorar o registro de nomes de domínio homônimos, remissivos (por 
associação ou imitação), e pejorativos, em todos os domínios virtuais 
existentes; levando em conta que o controle do uso de qualquer signo 
pertinente ao estabelecimento é dificultado pelo multiverso intrínseco 
ao ambiente digital; tomando-se com pertinente a complexidade de se 
apurar se críticas maldosas à azienda mercantil online estão sendo realizadas 
por verdadeiros consumidores no exercício de uma legítima liberdade 
de expressão, ou se são empregadas como técnica para a realização de 
concorrência predatória ou desleal; e, por fim, cotejando a maleabilidade 
reputacional dos agentes econômicos em seu perfil objetivo no célere, 
transformador, e instável mitiê da internet; é possível observar o papel 
predominante, sedutor, e comunicacional exercido pelos signos distintivos, 
que não deixam de estarem em constante vulnerabilidade.
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8.sétimo capítulo: direito à diferença e o “leading 
time” concorrencial

Capítulo sétimo – direito à diferença e o “Leading time” con-
correncial – 8.1 a tutela da identidade; 8.2 signos distintivos 
não registráveis e distintividade; 8.3 Parâmetros estéticos e 
vicissitudes; 8.4 Leading Time como método de diferenciação; 
8.5 Metamorfoses estéticas nos e-stabelecimentos; 8.6 um 
encontro entre trade dress e software; 8.7 os elementos simbó-
licos e a internet.

Este capítulo se propõe-se a analisar a correlação entre o direito à 
identidade (valor da personalidade, e característica das pessoas físicas) e 
o direito à distintividade (valor patrimonial-empresarial, e característica 
do perfil objetivo da empresa). Em seguida, cotejou-se como a cópia 
influencia certos nichos, e como a própria imitação é fonte de criação 
aos copiados. neste sentido se abordou a ideia do chamado tempo de li-
derança como método de separação entre o agente econômico que inova, 
e o mercado que, em certas circunstâncias lhe copia. Por fim, apreciou-se 
o conjunto-imagem (trade dress) virtual, e como este impacta na escolha 
do consumidor para a eleição do estabelecimento comercial virtual.

8.1 a tutela da identidade

o ordenamento jurídico visto pela lente da modernidade sólida faz 
uso de determinados institutos com fito de conservar posições (daí o 
direito de propriedade tradicional, o pacta sunt servanda contratual, o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a teoria dos atos próprios, e a 
tutela da confiança em todas as suas facetas); e, de outro lado, também 
contempla valores e direitos aptos à constante vicissitude (como os títu-
los de crédito, o mercado bursátil, o direito de família, e todo ambiente 
existencial1082). Logo, o direito nada mais é do que um instrumento de 
regulação de comportamentos operando ao direcionar as transformações 
quistas pela sociedade; sendo estático quando necessário ou dinâmico 
quando preciso. o que varia da aplicação da primeira serventia do 
direito para a segunda é o caso (com a decadência das posições aprio-
rísticas) em concreto, a qualificação da situação jurídica (patrimonial, 

1082  Sobre o caráter “aberto” dos valores da personalidade vide ZANINI, Leonardo Estevam 
de Assis. Direitos da Personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 269.
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existencial), a existência de externalidades negativas (o que temperará a 
dose da incidência jurídica), e a consonância com os axiomas jurídicos 
que delimitam o interesse perseguido. o princípio e valor da isonomia 
impulsiona tratamentos distintos às situações diferenciadas.

os centros de interesse – pessoas físicas, jurídicas, ou entes desper-
sonalizados – permeiam tal variação. todos irão perquirir a estabilidade 
de situações jurígenas que lhes são interessantes, bem como prospectam 
a manutenção da proteção do ordenamento durante suas inúmeras va-
riações estruturais e funcionais. Percebe-se, deste modo, que o sistema 
do direito dialoga liberdade com segurança. Portanto, é possível afirmar 
que a única constância na vida social é a oscilação1083. no ambiente da 
pessoa física tal perspectiva é bastante vetusta: o sujeito nasce, se desen-
volve, erige suas características e preferências, eventualmente altera seu 
estado civil, aprecia e deixa de apreciar as formas artísticas, modifica sua 
aparência, orienta-se sexual e espiritualmente, ama e deixa de amar, se 
apaixona por alguma instituição (como o brioso Vasco da Gama), procria, 
estabelece laços patrimoniais e existenciais com terceiros, e eventualmente 
se transforma em pó. Coerentemente, o que aqui foi antes narrado se 
amolda ao sufixo da famosa máxima de Lavoisier, nada se perde, tudo se 
transforma. nessa trilha da vida, o núcleo de interesses juridicamente 
relevantes contará com a autonomia e a salvaguarda jurídica que lhe 
faculta a promoção de tantas revoluções pessoais.

Quando o ser humano exerce sua autonomia de formação de suas 
preferências, a edificação de suas escolhas vitais, e sua imagem pública, 
está-se diante do valor da personalidade da identidade. Cuida-se do ser 
e de sua individualidade, sua subjetividade; o sistema lhe permite um 
mínimo de controle sobre o que ele é, e de como ele deseja ser visto. aliás, 
o direito à identidade protege a unicidade1084 dos seres humanos, inclusive 
com a vedação da sua clonagem1085. nem sempre, todavia, a sociedade 
conviveu com tal percepção do direito à identidade. neste sentido, uma 
famosa canção dos anos 1980 destacava que “nossos destinos foram traçados 

1083  DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 2ª Tiragem, 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 181.

1084  CHOERI, Raul Cleber da Silva, O direito à identidade na perspectiva civil-consti-
tucional. Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 4.

1085  Lei 11.105/2005, art. 6º, IV.
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na maternidade”1086, em uma crítica que exacerbava o quanto as condi-
ções fenotípicas, genéticas, familiares e econômicas predeterminariam a 
condição humana. naquilo que Bauman denominaria de paradigma da 
modernidade sólida, os seres humanos pouco oscilariam durante a sua 
vida, provavelmente continuariam as posições sociais realizadas pelos 
pais, e não viveriam qualquer ruptura positiva. Percebe-se, deste modo, 
que haveria, praticamente, uma casta social dentro do qual as pessoas 
restariam manietadas, e assim as cartas sempre seriam marcadas.

Entretanto, o crescimento do papel do Estado, o aumento de 
oportunidades e – ainda que singelamente – da qualidade dos serviços 
públicos, alteraram tal perspectiva imobilizadora da existência humana. 
Verbi gratia, no Brasil o sistema Único de saúde custeia, inclusive, as 
operações de transgenitalização visando que o ser humano – perpassado 
certas premissas clínicas de averiguação – se sinta harmônico entre o sexo 
mental e o sexo físico1087. se uma parcela considerável da vida de alguém 
é determinada pelas condições de nascimento, muitas chances terá ao 
longo da vida de edificar seu próprio curso. a identidade e o sentimento 
de pertencimento de cada ser humano seriam fluidos1088 e mutantes1089, 
noutros termos, a identidade seria uma variedade de pertencimentos1090. tal 
é uma das perspectivas possíveis para o exercício individual do direito à 
identidade. de outra monta, no aspecto coletivo, quando um conjunto de 
pessoas divide determinada linha ideológica, política, artística, científica, 
clubística, está-se diante de uma forma social de identidade, denominada 

1086  “Exagerado”, de Cazuza, Ezequiel Nunes, Leoni, objeto de Long Play homônimo, no 
ano de 1985.

1087  Um curioso caso ocorreu no Reino Unido em que um cidadão (um militar) que ori-
ginalmente se chamava Gary Norton. Após realizar sua cirurgia de alteração de sexo 
para se transformar esteticamente em uma mulher, ele recentemente percebeu ter 
incidido em erro psiquiátrico, e se inscreveu na lista de espera para o procedimento 
de mastectomia, e aguarda para a liberação de sua nova alteração de sexo para re-
tornar à condição originária masculina. UOL [sem indicação de autoria]. “Transexual 
inglês quer reverter cirurgia de mudança de sexo”. Disponível em http://noticias.uol.
com.br/internacional/ultimas-noticias/2012/11/27/transexual-ingles-quer-reverter-
cirurgia-de-mudanca-de-sexo.htm, acessado em 09.05.2015, às 11:44.às 11:44. 

1088  CHOERI, Raul Cleber da Silva, O direito à identidade na perspectiva civil-consti-
tucional. Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 164.

1089  BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Editora Zahar, 2005, p. 17.

1090  CHOERI, Raul Cleber da Silva, O direito à identidade na perspectiva civil-consti-
tucional. Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 39.
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cultura. toma-se aqui a ideia cultural como antagônica ao conceito de 
natureza1091, pois é criada, mantida e transformada pelos seres humanos. 
Portanto é tênue a linha entre a identidade (individualidade, situação 
jurídica) e a cultura (coletividade, relação jurídica), sendo comum a cor-
respectiva influência e simbiose entre a primeira e a segunda. ressalve-se, 
todavia, que a construção da identidade ou da cultura parte da premissa 
do uso da linguagem1092. a linguagem, conforme explicitada no capítu-
lo supra, não é delimitada à fala, mas a abrange conjuntamente com a 
estética (moda, a música, as artes), a gastronomia, a literatura, enfim, as 
formas comunicativas mais diversas.

no que é pertinente a presente tese, destaca-se que a internet 
também reflete todas as vicissitudes narradas, e permite a construção 
de alter egos virtuais, como, por exemplo, as pessoas que fazem uso de 
e-stabelecimentos (redes sociais) para a construção de perfis (pessoais 
ou empresariais). se um número considerável de pessoas fazem uso de 
tais “espaços” para a projeção pública, a imagem-social, de seu próprio 
ser; outras tantas criam novas personalidades que podem ter pouco ou 
nenhuma relação com o seu fenótipo1093 ou o seu labor. Para cada am-
biente uma máscara e, não violando a esfera jurídica de terceiros (non 
altere laedere), inexiste qualquer sanção ou dissuasão para tais condutas. 
o sujeito de direito pode ser membro do clero no cotidiano, mas, no ci-
berespaço se transformar em uma surfista canadense, ou se projetar como 
um coelho1094 amestrado-falante; as liberdades são infindáveis àqueles que 
querem exercer a criatividade no desenvolvimento do seu próprio status 
personae. nada o obsta de realizar sua eudaemonia de maneira lúdica, 
através de personagens1095. todos os empecilhos da vida real podem ser 

1091  Portanto, concebe-se como a cultura é mais próxima da invenção, enquanto as des-
cobertas são vizinhas ao conceito de natureza.

1092  CITTADINO, Gisele Guimarães. Igualdade e “Invisibilidade”. Disponível em http://
www.cis.puc-rio.br/cedes/banco%20ªrtigos/Filosofia%20e%20Teoria%20do%20
Direito/gisele.pdf, acessado em 19.04.2015, às 20:51.

1093  LESSIG, Lawrence. CODE And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: Basic Books, 
1999, p. 67.

1094  Sobre como as redes sociais online habilitam a projeção das identidades reprimidas, 
vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms 
Markets and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 368 – 369.

1095  BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Editora Zahar, 2005, p. 91.
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suprimidos na existência virtual, inclusive com a onipresença (a perso-
nagem em variados contextos) e a diversificação dos papéis (a superação 
da debilidade física ou mental, a inexistência da pobreza e da mediocri-
dade, o extermínio da solidão). nesse sentido, é permitido concluir que 
o ambiente cibernético catalisa a expansão de diversas identidades1096, e 
logo, de múltiplas culturas novas, ainda que, em sua raiz, haja apenas um 
mesmo ente. as constantes vicissitudes existenciais que compunham a 
personalidade do agente eram historicamente exercidas de modo gradual 
e sucessivo, e, com o uso da internet, passaram a serem – se assim alguém 
o desejar – intensivas e simultâneas.

Portanto, é possível extrair uma conclusão prefacial de que o processo 
de formação da identidade é dinâmico, pendular, instável, constante, e 
quiçá imprevisível1097. Ela não depende apenas de fatores como posições 
sociais, educação, e nacionalidade; ela também dialoga com tais fatores, 
mas não é só por eles condicionada. outrossim, todo mandamento jurí-
dico de coerência é fruto das relações e situações jurídicas patrimoniais, 
enquanto o desenvolvimento dos valores personalistas são adversos às 
legítimas expectativas de terceiros. os seres são mesmo metamorfoses 
ambulantes1098, eles podem ser qualificados com os termos “se” e “por en-
quanto”. Mesmo que mantenham a sua essência, seja pelo envelhecimento 

1096  Sobre a colaboração entre os usos tecnológicos para aproximar sujeitos com pecu-
liares personalidade a encontrar seu “clã”, vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.
com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 67.

1097  Os periódicos dão notícia de um sujeito denominado Cícero Pereira Batista, que 
perambulava pelas ruas do Distrito Federal e nelas habitava. Cícero sobreviveu ao 
falecimento precoce de seus pais aos dois anos de idade, conviveu com seu irmão 
traficante de drogas, e certamente não era aos olhos da sociedade visto como sendo 
alguém em uma situação auspiciosa. Com sua alimentação, vestuário, e patrimônio 
mínimo advindo de lixeiras (propriedades originárias), apurou livros e discos prove-
nientes de descartes e assim conheceu a obra de Padre Antônio Vieira, Kafka, discos de 
Bach, Mozart e Beethoven. Aos trinta e três anos se formou em medicina e agora visa 
abrir seu estabelecimento para atendimento e consultas. A incrível estória de Cícero 
demonstra como alguém pode sair de súdito para se tornar cidadão, mesmo sem a ajuda 
de ninguém; o que atrai a reflexão sobre como muitos outros, sem tamanha virtude, 
podem também evoluir com um pouco de senso de alteridade social e participação 
estatal. Informações, e não comentários, extraídas em MORAIS, Raquel. Com livros 
achados no lixo, morador do DF, aprende a ler e se torna médico. Disponível em http://
g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/09/com-livros-achados-no-lixo-morador-
do-df-aprende-ler-e-se-torna-medico.html, acessado em 22.04.2015, às 10:39.

1098  Renomada música de SEIXAS, Raul Santos, contemplada no long play “Raulzito e os 
Panteras” de 1968. 
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do corpo, ou pela maturidade da mente, o ser humano não permanece 
igual; mas independentemente de que fase vive, a(s) sua(s) identidade(s) 
lhe acompanha(m).

no contexto comercial há algumas esquinas comuns com o racio-
cínio exposto. Empresas são edificadas e seus titulares visam atribuir ao 
perfil objetivo determinadas características individualizadoras, buscando 
a edificação de uma “identidade” mercantil de modo a lhe diferenciar1099 
em seu nicho competitivo. Este não busca se apartar dos rivais, mas com 
eles não quer ser associado ou confundido. Como preceitua um sociólogo 
e filósofo francês, ao centro de interesses pertinente, a existência social 
depende que este seja percebido1100 como distinto dos demais. noutros 
termos, não basta que seja, efetivamente, diferente, mas que os interlo-
cutores – terceiros – notem, reconheçam enquanto ente diferenciado1101, 
que, destarte, o agente consiga legitimamente se afirmar da maneira 
que deseje1102. Por óbvio que há setores da economia em que padrões 
mandatórios delimitam o exercício da individualização dos sujeitos de 
direito, a exemplo da outorga das chamadas normas técnicas, o direito 
positivo1103 quanto a lacres, bulas, segurança de produtos ou serviço etc. 
ainda assim, afora aquilo que é horizontal e não facultativo, buscar-se-á 
tal distintividade.

Portanto, se no âmbito existencial se tangenciam os conceitos de 
identidade e cultura1104, no trato mercantil cotejam-se os conceitos de dis-
tintividade (individualidade) e concorrência (padrões); mas ambos dialogam 

1099  Sobre o Direito a ser diferente, vide MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa 
Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 92

1100  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.118.

1101  CHOERI, Raul Cleber da Silva, O direito à identidade na perspectiva civil-consti-
tucional. Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 47.

1102  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª Edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2011, p.129.

1103  Escopo da artificial “Teoria Pura” de KELSEN Hans. Teoria Pura Do Direto. Introdução 
à Problemática Científica do Direito. Tradução de J. Cretella Jr. & Agnes Cretella. 7ª 
Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 67,

1104  Sobre a dinamicidade da cultura online, vide BENKLER, Yochai. The Wealth of 
Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale 
University Press, 2006, p. 282.
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o ser com o não ser, com as diferenças coexistenciais1105. independentemente 
de o agente econômico concentrar suas escolhas em um perfil tradicio-
nalista, em homenagem a seus antepassados1106 (diacronicamente ou até 
anacronicamente), ou se ele seleciona um perfil pós-moderno1107 (de modo 
sincrônico1108), ele está a formar e reformar a sua distintividade, e logo 
sua posição no mercado. Quando o ente econômico visa a criatividade, a 
originalidade (lato sensu), ele escolhe meticulosamente seus ornamentos, 
o uso de cores, de cheiros (para as aziendas tradicionais), o empenho de 
música, a arrumação e distribuição dos produtos ou oferta de serviços 
de modo atraente ao seu destinatário. o trade dress não deixa de ser o 
produto da edição de combinações “estéticas”1109, e, quando exercido na 
internet, também é cunhado de projeto gráfico do website1110. Este mesmo 
sujeito-empresarial poderá, até mesmo, buscar inspiração1111 em outros 
agentes de seu contexto, ou fora dele; mas não quererá qualquer cotejo 
de vinculação com terceiros, visto que tal hipótese é estrategicamente 
perigosa para a formação da sua distintividade. 

neste ponto, mister realizar diminuta crítica ao projeto de novo 
Código Comercial que visa tornar ilícita a imitação realizada fora do 
mister concorrencial, introduzindo (no direito positivo) a figura do 
aproveitamento parasitário mesmo em hipóteses em que não haja com-
petição1112. Cuida-se de expediente que exacerba as tutelas patrimoniais 

1105  CHOERI, Raul Cleber da Silva, O direito à identidade na perspectiva civil-consti-
tucional. Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 295.

1106  A exemplo da Confeitaria Colombo no Centro do Rio de Janeiro.

1107  A exemplo da distribuidora de bens e serviços (especialmente livros) Amazon, no 
sitio http://www.amazon.com/. 

1108  Sobre a relação entre moda, sincronia e obsolescência, vide BARTHES, Roland. Sistema 
da Moda. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2009, p. 30.

1109  GATIEN, Konrad. Trade Dress for Websites. Disponível em http://stubbsalderton.
com/2013/07/trade-dress-for-websites/, acessado em 04.05.2015, às 19:20.

1110  LORENZETTI, Ricardo Luis. Informática, Cyberlaw e E-Commerce. In. Org. LUCCA, 
Newton de. & SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito &e Internet. 2ª Edição, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 482.

1111  Sobre como a tecnologia facilita a reprodução – com ou sem inspiração alheia – 
BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade 
Técnica. In BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies; SCHOTTKER, Detlev. BUCK-MORSS, 
Susan; HASEN, Miriam. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução 
Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, 11.

1112  PL 1.572/2011: “Art. 94. São exemplos de parasitismo: II – a utilização de qualquer 
elemento de estabelecimento empresarial de outro empresário, concorrente ou 
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do direito da propriedade intelectual, e traz enorme inconveniente ao 
preceito da função social das titularidades. ademais, a proposta legislativa 
toma como base de proteção do perfil objetivo da empresa o chamado 
“sweat of the brow”, o esforço, o investimento per se, ao invés do resul-
tado atingido com a criação. o esboço legal inverte a lógica do sistema 
de albergar os resultados perquiridos pelo originador, para agasalhar as 
meras tentativas de contribuição, mesmo que malfadadas.

acaso vingue o malfadado projeto, e assim não se espera, há que se 
indagar: qual o benefício social de vedar que terceiros, fora do âmbito 
de rivalidade efetiva, façam uso das inovações de terceiros – que naquele 
nicho imitado nada exploram?1113 Verbi gratia, no ambiente dos signos 
distintivos famosos apenas em um determinado ramo (em uma empre-
sa que só atua naquela expertise), tal vedaria que terceiros, em outras 
especialidades fizessem o registro ou a utência de signo homônimo ou 
homofigurativo em outros nichos. tal subsunção do comando do “novo 
código” (em minúsculo mesmo!) tornaria qualquer signo em marca de 
alto renome, no tocante aos seus efeitos. a solução proposta traz o incon-
veniente de proteger a inércia mercantil do agente econômico naquelas 
ramos em que não atua, e possivelmente nunca atuará. Por sua vez, a 
própria lei de direitos autorais (que talvez seja a mais reacionária entre 
o conjunto de leis de propriedade intelectual advindas após o acordo 
trips) dá plena liberdade à utilização ou aproveitamento industrial ou 
comercial das ideias contidas nas obras de terceiros1114; pois o ordena-
mento jurídico não ignora que uma criação influencia noutras, muitas 
vezes bem distante da proposta do primeiro conteúdo intelectual. Por 
último, ainda quanto ao art. 94, ii, do anteprojeto de Código Comercial, 
a redação do tipo, acaso tomado efeito uma hermenêutica subsuntivista, 
acaba por presumir a deslealdade ou parasitismo do exercício da cópia1115, 

não, especialmente os intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter 
que realizar determinado investimento na própria empresa”.

1113  Em sentido diverso, seguindo a linha religiosa de que apenas aquele que planta pode 
colher, vide SCHMIDT. Lélio Denicoli. A Distinitividade das Marcas. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 44.

1114  Lei 9.610/98: “Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que 
trata esta Lei: VII – o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas 
obras”.

1115  Contudo é da natureza humana copiar, e, alias, no nicho artístico tal tem permitido 
o constante avanço das obras humanas: BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies. A 
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seja em situação de domínio público (que não distingue se o elemento 
da azienda é sujeito a tutela de direito de exclusividade, protegido por 
via obrigacional, ou se res communis omnium) ou em contextos em que a 
imitação1116 é o padrão legítimo do mercado. 

a perseverar aprovação do Projeto de Lei, e em especial tal tipo, 
está-se diante de nítida inconstitucionalidade chapada ante o art. 5º, 
XXiX, e 170, iV, da CrfB. na primeira hipótese, o tipo vilipendia o 
welfare social que o desenvolvimento dinâmico permite, visto que os bens 
intelectuais são protegidos enquanto instrumento de promoção dos inte-
resses públicos primários sociais (tecnológica, social, e economicamente 
pertinentes). não obstante, também se apura que o cerceamento do uso 
legítimo de elementos presentes no estabelecimento alheio – naquele 
contexto, e especialmente em outros – estabeleceria um ônus despropor-
cional à ordem econômica; seja no ambiente da concorrência ou da livre 
iniciativa. Em suma, trata-se de mais um – entre tantos – dispositivos 
que transformariam o direito Comercial em um microssistema autó-
fago1117, ignorando o perfil policêntrico ou poliédrico da empresa, tendo 
um enfoque proprietário, egoístico, e antissocial. 

ressalve-se que a “caça” às musas inspiradoras1118 não é prática apenas 
daqueles que só copiam esteticamente terceiros, mas conduta de quem 
também contribui para o desenvolvimento do estado da arte. uma das 
práticas mais comuns entre estudantes de belas artes, por exemplo, é a 
visita internacional de museus, a submissão e contemplação das criações 
alheias, a formação de um estilo (cuja origem é a cópia em si), e depois, 
esporadicamente um emprego original de sua própria subjetividade ao 

Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. In BENJAMIN, Walter Benedix 
Schönflies; SCHOTTKER, Detlev. BUCK-MORSS, Susan; HASEN, Miriam. Benjamin e 
a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, 10.

1116  Sobre densa crítica contra a imitação servil mesmo em bens sobre os quais os aspectos 
patrimoniais estariam em domínio público vide SILVEIRA, Newton. Direito de autor 
no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 173.

1117  Sobre o capitalismo sem regulação adequada se seus efeitos malévolos aos não-
titulares, vide MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3ª Edição. Editora: 
Centelha; Coimbra, 1978, p. 84.

1118  Sobre como a internet faculta mais insumos à inspiração, à criação e à transforma-
ção cultural vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production 
Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press, 2006, p. 295.
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edificar suas obras. no tocante à criação do design mercantil, o mesmo 
ocorre com os arquitetos e web designers que se embebedam das criações 
alheias, e, paulatinamente elaboram as chamadas transformações cria-
tivas, ou especificações – nos termos do Código Civil1119. ou seja, no 
emprego e seleção de suas titularidades afetadas ao exercício mercantil 
o sujeito determina a sua distintividade1120, e o grau desta, mas sempre 
partirá daquilo que conhece, das influências e estilos que integram a sua 
consciência e sua esfera subliminar.

tendo em vista o sentido da concorrência, da disputa pela preferência 
dos consumidores (clientes ou fregueses), a uniformidade é extremamente 
maléfica para aqueles agentes que dispõem de qualidade, de know-how, de 
expertise em seu mister. Para tais entes econômicos, é fundamental que estes 
consigam ser diferidos dos seus rivais, e que a comunicação mnemônica 
para com seus interlocutores seja eficiente. Logo, está-se diante de um caso 
em que a igualdade é prejudicial ao sujeito empresarial, e ao destinatário; 
mas possivelmente benéfica ao concorrente menos habilidoso; pois se o 
consumidor não se recorda com exatidão o discernimento entre “o joio 
e o trigo”, ele poderá incidir em erro. a igualdade completa nas formas 
comunicativas empresariais, em um regime em que exista concorrência 
efetiva, traz rupturas à informação e óbices à livre escolha dos consumidores.

ressalve-se, contudo, que os entes empresariais e suas aziendas não 
dispõem de valores da personalidade1121 (mesmo quando o titular da 
empresa for um empresário individual), pelo simples fato do art. 52 do 
Código Civil1122, aplicar-lhes certas tutelas por analogia. tão pouco a 
súmula vinculante número 2271123 do superior tribunal de Justiça tem 
o condão de atribuir aos centros patrimoniais artificialmente persona-

1119  Art. 1.269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie 
nova, desta será proprietário, se não se puder restituir à forma anterior.

1120  Mutatis mutandi sobre tal fenômeno no aspecto existencial, vide BARCELLONA, Pietro. 
El Individualismo Propietario. Traduzido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: 
Editorial Trotta, 1996, p. 123.

1121  MAGALHAES, José Maria Vilhena Barbosa de. Do estabelecimento Comercial. Estudo 
de Direito Privado. Lisboa: Edições Ativa, 1951, p. 186.

1122  “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personali-
dade”.

1123  “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
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lizados características1124 que são intrínsecas à subjetividade dos entes 
vivos1125. Contudo, até mesmo juristas do nível de ascarrelli1126 advoga-
ram que a proteção da azienda no tocante à concorrência desleal teria 
como fattispecie o resguardo dos “direitos de personalidade” de seu titular. 
de outro lado, boa doutrina – que ampara a ótica perfilada na presente 
tese – percebe a fragilidade de tal importação jurídica, e o verdadeiro 
oportunismo de se usar o discurso de salvaguarda do perfil existencial para 
uma promíscua proteção da patrimonialidade1127. aliás, a tutela sobre os 
valores da personalidade – como o direito à identidade – é certamente 
mais ampla, intensa1128, e menos sujeita a limites e delimites; além de, 
por derradeiro, não se compatibilizar com o axioma da função social. 

o estado da arte, contudo, realiza gambiarras jurídicas aqui e acolá 
para trazer pseudalegitimidade à aplicação analógica do regime dos 
valores da personalidade ao ambiente empresarial. Entretanto, tal não 
é – mais – necessário, visto ter havido enorme desenvolvimento na téc-
nica do direito comercial, que hoje não carece de um discurso de tutela 
existencial para assegurar, e “mascarar” que o objeto da proteção eram 
seus ganhos patrimoniais, como se o lucro fosse feio1129. fato é que ao 
importar o discurso dos valores da personalidade em prol de situações 
jurídicas existenciais, incide-se em: (i) má técnica jurídica de aplicação 
analógica ao estilo Leito de Procusto; e (ii) banaliza-se e erode-se a proteção 
à esfera jurídica extrapatrimonial que é dotada de um contexto muito 

1124  Sobre a atribuição de “personalidade” a entes coletivos como mera forma de habi-
litar as obrigações necessárias à persecução de seus fins, ou seja, uma qualificação 
funcional de personalidade, vide SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. 
O Direito Geral da Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 595.

1125  No mesmo sentido desta crítica vide SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 22 e 23.

1126  “A mio avviso il diritto soggettivo riconosciuto ad ogni imprenditore all’astensione da 
parte di imprenditore concorrente dagli atti qualifica ti di concorrenza sleale, e un diritto di 
personalità” ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore 
Dott A. Giuffré, Milano, 1960, p. 205.

1127  ASCENÇÃO, José de Oliveira. O direito Civil como o Direito do Homem Comum. Lisboa: 
Revista do Instituto de Direito Brasileiro, número 1, 2012, p. 52

1128  CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Cidade do México: 
Editorial Porrua, 1945, p. 61.

1129  Frase pronunciada pelo acadêmico PAIVA, Rafael Bianchini Abreu, nas inesquecíveis 
aulas de Direito Falimentar Comparado lecionadas pela saudosa professora Vera 
Helena de Mello Franco, no primeiro semestre de 2013. 
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próprio e distinto1130. destarte, esse conjunto de elementos que diferen-
ciam um estabelecimento d’outro não recebem proteção via o direito da 
personalidade elencado como “identidade”; mas, mutatis mutandi, são 
guarnecidos pela sua distintividade. a tutela é sempre patrimonial, por 
vezes através de exclusividades proprietárias1131, e por outras através das 
vias obrigacionais-compensatórias.

tal conceito (de distintividade ou individualidade empresarial) 
labora e dialoga com institutos jurídicos de natureza diversa tal como 
os signos distintivos (registráveis ou não), os desenhos industriais1132 
e os softwares1133. Entre os signos distintivos registráveis, as marcas 
e os nomes de domínio já ganharam suficiente abordagem nos ca-
pítulos pertinentes supra. no entanto, as expressões de publicidade 
(denominadas de “propaganda” pela Lei 9.279/96) e o trade dress (ou 
conjunto-imagem), também contribuem para a formação de uma 
distintividade empresarial: razão pela qual merecem, especialmente o 
último, um cotejo pormenorizado. 

8.2 signos distintivos não registráveis e distintividade

o trade dress pode ser qualificado como o adorno, a arrumação, o 
uso de cores, tecidos, o empenho de sonoridades, o emprego de texturas, 

1130  Não à toa se constata a produção pretoriana de compensações de ridícula monta, 
sob o argumento de que se estaria satisfazendo a “indústria” do dano moral. Se 
tudo e qualquer coisa gera dano moral, então, o Judiciário passa a fixar valores que 
praticamente convidam o infrator a perpetrar novas vítimas, sob o custo de uma 
bala Juquinha.

1131  Mesmo na hipótese de um signo distintivo registrado exprimir um pseudônimo, o 
patronímico ou apelido conhecido de uma pessoa física, a essência daquela proteção 
é a patrimonialidade, mesmo porque a marca que exprime um sobrenome conhecido 
pode ser livremente alienada. Verbi Gratia, o estilista Kenzo Tanada, então titular da 
marca de grife KENZO, após sucesso internacional com suas coleções estéticas (que 
iam de roupas prêt-à-porter à perfumes) para o grupo econômico LVMH que controla 
empresas como a Louis Vuitton, Givenchy e Fendi. Dados obtidos em AVERBACH, 
Biti. Reverência à Kenzo. Disponível em http://revistaquem.globo.com/Revista/
Quem/0,,ERT189480-8197,00.html, acessado em 23.04.2015, às 13:02.

1132  Tal forma proprietária é particularmente relevante para certos estabelecimentos 
comerciais tradicionais, como verbi gratia, entes empresariais no ramo de móveis 
de design e mobília em geral.

1133  Aqui não se ignora que a tutela da Lei 9.609/98 usa a nomenclatura de direito autoral 
para a proteção dos programas de computador. Contudo, além de não serem propria-
mente afeiçoados ao conceito de originalidade, e de obra expressiva, os e-stabeleci-
mentos ganharão seu look and feel com base em linguagem escrita nos softwares.
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o manuseio de formas criativas para sua apresentação, enfim, o aparato 
estético-aplicado ao estabelecimento comercial ou ao embalgamento de 
produtos1134 que lhes torne distinto1135; que lhes outorgue uma “identi-
dade”. tal como ocorre com a azienda é uma unidade na heterogeneidade, 
mas com fito exclusivamente estético; neste sentido o direito lhe atribui 
uma forma de tutela patrimonial versátil1136 e dinâmica, características 
geralmente adversas ao sistema proprietário do direito Civil. Por sua 
vez, as expressões de publicidade podem ser conceituadas como a utên-
cia de uma diminuta frase (como em uma poesia haicai), muitas vezes 
acompanhada de música (daí chamada de jingles), com ou sem menção à 
marca do fabricante/distribuidor/fornecedor, no fito de realizar uma ode 
ao consumo. são signos distintivos utilizados com enorme reiteração, de 
modo a forçar um processo mnemônico em seus destinatários. Quando 
bem sucedidos, estes signos quase imputam uma lavagem cerebral em 
suas “vítimas”1137. noutras ocasiões, tendo em vista sua objetividade dia-
logal, certos agentes econômicos realizam corruptelas com tais signos de 
modo a empregá-los como se marca fossem1138.

1134  Tendo em vista a delimitação do tema, não se abordará as peculiaridades do trade 
dress de produtos, mas apenas dos estabelecimentos comerciais.

1135  Na doutrina norte-americana não se fala em proteção do trade dress de produtos sem 
o reconhecimento do secondary meaning, ou melhor, da aquisição de distintividade 
extrínseca derivada: GATIEN, Konrad. Trade Dress for Websites. Disponível em http://
stubbsalderton.com/2013/07/trade-dress-for-websites/, acessado em 04.05.2015, 
às 19:20.

1136  MCCALLION, Kristen. Protect A Distinctive Website With Trade Dress Law. Disponível 
em http://www.law360.com/articles/516269/protect-a-distinctive-website-with-
trade-dress-law, acessado em 04.05.2015, às 18:47.

1137  Uma já tradicional loja de vestuário e artigos para casa (de índole popular) manteve 
sua expressão de publicidade, “Já é Natal”, seguida da marca utilizada, e reitera 
campanhas publicitárias nas mídias tradicionais todos os meses de dezembro, há 
pelo menos dez anos. Tal técnica, ainda que um tanto irritante e pouco criativa, faz 
com que a oitiva – mesmo que descontextualizada – das três palavras que compõem 
o núcleo da expressão de publicidade ative a memória de qualquer pessoa que já 
tenha assistido aos toscos comerciais.

1138  Verbi gratia, no Rio de Janeiro uma série de lojas identificadas como “O Melhor Bolo 
de Chocolate do Mundo” atuam no comércio de guloseimas de sobremesa. Além 
de fazer uso de uma expressão de publicidade no lugar de seu título de estabele-
cimento ou marca, o que não a torna registrável per se, enorme frustração gera aos 
tolos consumidores, como o autor dessa tese. Inclusive é possível ponderar sobre a 
eventual incidência dos ilícitos dos tipos 195, VII da Lei 9.279/96 (Art. 195. Comete 
crime de concorrência desleal quem: VII – atribui-se, como meio de propaganda, 
recompensa ou distinção que não obteve) e art. 4º, VI (Art. 4º A Política Nacional 
das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
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Em comum os últimos dois institutos gozam do fato de que o orde-
namento jurídico positivo não lhes atribui uma proteção proprietária1139, 
tendo as expressões de publicidade recebido direito de exclusiva1140 até 
o ano de 19961141, e o trade dress jamais sido resguardado por tal arqui-
tetura jurídica pátria. Quando o trade dress é aplicado ao produto, e não 
à azienda, não é incomum que o seu titular perquira junto ao inPi um 
pedido de registro de marca mista (elementos figurativos e nominativos) 
ou tridimensional que englobe o conjunto-imagem do embalgamento. nos 
Estados unidos da américa, por exemplo, é facultado ao titular do signo 
registrar o trade dress em conjunto com a marca, oportunidade na qual ele 
gozará de um direito de propriedade sobre o todo. tal possibilidade não 
significa dizer que isto seja uma prática comum, visto que mesmo sem 
o registro o trade dress pode ser protegido dentro de certas hipóteses1142. 
saliente-se, de outra monta, que o sistema norte-americano faz uma clara 
opção política para: (i) permitir registros (logo propriedades) de trade 
dress; mas, simultaneamente, (ii) circunscrever a proteção dos trade dresses 
não registrados. no Brasil, ao contrário, como não há a previsão legal 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações 
industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar 
prejuízos aos consumidores) e 37 (Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou 
abusiva) do Código de Defesa do Consumidor.

1139  BARBOSA, Denis Borges. Do Trade Dress e suas Relações Com a Significação Secundária. 
Novembro de 2011. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/
propriedade/trade_dress.pdf, acessado em 10.05.2015. às 12:50.

1140  Expressão corriqueiramente utilizada pela doutrina portuguesa a exemplo de José 
Oliveira Ascensão.

1141  A Atual LPI revogou o Código de Propriedade Industrial de 1971, Lei 5.772/71, que em 
seu art. 73 dispunha: “Art. 73. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda tôda 
legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, 
originais e característicos que se destinem a emprêgo como meio de recomendar 
quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, 
ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”.

1142  A lei norte-americana exige que o titular do trade dress sem registro, para receber 
algum tipo de amparo jurídico, não esteja a reivindicar: i) conteúdo de essência fun-
cional (mesmo porque isto seria do campo das patentes) e que seja famoso; ii) que o 
conjunto estético seja renomado mesmo apartado do signo marcário de seu titular. 
Vide 15 U.S. Code § 1125, “a” (3), e 4, “A” e “B” – as distinções entre letras minúsculas 
e maiúsculas segue o padrão das alíneas estadunidenses.
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para a constituição de uma propriedade sobre um trade dress (a não ser na 
hipótese aventada), também não se exige fama ou secondary meaning1143 a 
tal criação estética, mas apenas mínima distintividade. Logo, não há entre 
ambos os sistemas um que proteja o titular do estabelecimento comercial 
mais do que o outro, mas escolhas técnicas e políticas que albergam o 
perfil objetivo da empresa de modo diferente1144.

 Entretanto tal expediente de misturar signos distintivos (e suas 
peculiares funções e estruturas) para obtenção de uma proteção de marca 
mista/tridimensional traz dois inconvenientes óbvios, quais sejam: (i) o 
processo administrativo perante a autarquia federal competente pode 
demorar alguns anos, é burocrático, oneroso, e sujeito a oposições e in-
cidentes; e (ii) o produto pode ser um fracasso enorme, a depender outra 
estratagema de apresentação da embalagem, e o titular quando, e se, fizer 
jus ao registro público, apenas disporá de mais uma conta a ser paga para 
um bem inútil (anuidades). ressalve-se, aliás, que tal não faz com que o 
trade dress em si, seja protegido através de um direito de exclusividade, 
mas se dilatam as marcas para abrangerem um perfil estético maior.

averbe-se que o tipo de criação intelectiva que aqui se rejeita o 
albergue proprietário é aquele que não dispõe de forma suficientemente 
expressiva de modo a ser acobertada pelo direito de autor. Cuida-se 
de criações com certa originalidade subjetiva, aplicadas ao comércio/
indústria, mas que também não preencham os requisitos necessários à 
fattispecie do desenho industrial. É um interstício que se pode chamar 
de “limbo”, a zona gris1145 entre o direito autoral e o desenho industrial. 
deste modo, ambos são protegíveis via concorrência desleal; ou seja, re-
cebem salvaguardas jurígenas apenas dentro do seu nicho de atuação1146 
(rivalidade direta, ou por elasticidade); quando o terceiro fizer uso de 

1143  Sobre como a falta de distintivade inicial não deve servir de óbice à tutela da distin-
tividade adquirida vide SCHMIDT. Lélio Denicoli. A Distinitividade das Marcas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 169 e 181.

1144  Ademais, a criação de uma nova propriedade industrial registrável, no Brasil, seria 
benéfica ao interesse público secundário (de arrecadar mais dinheiro ao INPI e ao 
Tesouro); mas teria o ônus de restringir a já frágil liberdade comercial, e de atribuir 
outras funções ao já assoberbado INPI.

1145  SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, 19.

1146  Neste ponto não se observa uma grande vantagem do sistema da propriedade das marcas 
para o sistema de tutela obrigacional dos signos não registráveis; visto que no primeiro 
caso o princípio da especialidade também torna a marca uma propriedade contextual.
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expedientes incompatíveis com as práticas corriqueiras daquele setor, 
para “se aproximar”, “espelhar” sua aparência afetando sua distintividade. 
Logo, cuida-se de tutela obrigacional de não fazer em geral coactada pelas 
vias ressarcitórias, ou pela tutela interditoria após já praticada a conduta 
danosa. Em contraponto, não carecem perpassar pelas vias administra-
tivas burocráticas, não se exige o adimplemento de obrigações propter 
rem (como anuidades, taxas, valores), como tampouco são delimitados 
no tempo1147 (ao contrário das propriedades sobre bens imateriais que 
são sempre sujeitas a termo).

nas ações judiciais em que o titular argui violação a bens jurídi-
cos não registráveis, é mais comum o indeferimento da antecipação 
dos efeitos da tutela em momento pretérito à contestação, visto que o 
magistrado não conta com algum tipo de cártula do Poder Público que 
corrobore a fumaça do bom direito alegado pelo autor. Em geral não 
há como se saber a priori se o teor ornamental reivindicado é original e 
distintivo, se há um padrão do mercado arguido e se o suposto contra-
fator não utiliza a aparência comercial impingida em momento anterior 
ao próprio demandante. tal não ocorre, entretanto, quando o trade dress 
(não registrado como marca mista) é famoso, de um agente econômico 
tradicional e que emplaque estabilidade estética à sua criação de design da 
azienda ou produto. ou seja, quanto mais a prática de mutação estética 
do trade dress for volúvel, menores são as chances de obtenção de um 
provimento in limine favorecendo a interdição, e protraindo a liberdade 
da concomitância de estilos.

outro ponto em comum entre a expressão de publicidade e o trade 
dress é que, ainda, ambos são institutos complementares1148 a outras 

1147  Isto não significa dizer que exista criação intelectual que perceba uma exclusividade 
de fato ou de direito, no âmbito patrimonial, com tendências perenes. É da lógica 
sinalagmática do ordenamento a temporariedade dos interesses juridicamente 
protegidos junto à concorrência.

1148  “A decisão recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira análise das em-
balagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência 
de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável 
potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro”, e, 
portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de 
sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, 
não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando 
eventual utilização indevida de elementos que têm função “para-marcárias”, que a 
doutrina denomina “Trade Dress” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. 
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fattispecie protegidas pela propriedade intelectual, estando o primeiro 
próximo ao direito autoral e às marcas, e o segundo conectado com 
a inteireza do perfil objetivo da empresa. Portanto, são formas jurídi-
cas de diálogo com a clientela e impactam diretamente no aviamento 
empresarial. no tocante a suas vinculações com a distintividade, o grau 
de ineditismo empenhado por seu titular impactará na abrangência de 
seu resguardo jurídico, visto que criações frágeis – ainda que adquiram 
renome – engendrarão tutelas brandas. ou seja, neste ponto, a orientação 
para os signos distintivos registráveis é perfeitamente aplicável, de modo 
que os padrões1149 estabelecidos de um determinado mercado poderão 
ser utilizados por qualquer agente econômico. só se falará em proteção 

Luis Felipe Salomão, REsp 1306690/SP, DJ 23.04.2012.

1149  “Por força do art. 124, VIII, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de em-
balagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, 
sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente – isto 
é, cores “dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo” -, não é hipótese 
legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. A simples cor da 
lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem desig-
na isoladamente suas características – natureza, época de produção, sabor, etc. -, de 
modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu 
principal e notório elemento distintivo, a denominação” BRASIL, Superior Tribunal 
de Justiça, 3ª Turma, Min. João Otávio Noronha, REsp 1376264/RJ, DJ 04.02.2015. No 
mesmo sentido: “A proteção do trade dress, no Brasil, situa-se em uma zona de peem 
umbra, visto que não se verifica qualquer referência expressa e direta a tal proteção 
na Lei da Propriedade Industrial ou na Lei de Direitos Autorais. Diante da incidência 
legislativa sobre a questão em comento, bem como em razão da falta do registro do 
layout dos produtos, a questão centraliza-se no alvedrio do Poder Judiciário, que deve 
verificar o caso concreto e analisar se houve realmente uma imitação mercadológica 
para fins escusos. Tanto na peça inaugural quanto na recursal, a autora alega que a 
requerida, para confeccionar a revista Diference, imitou o layout do logotipo e da 
capa da revista Caras, além de utilizar, nas matérias da publicação mensal, cores, 
fontes, disposição de texto/imagens dotados de um alto grau de semelhança com os 
elementos distintivos da revista Caras. Contudo, sem razão. Verifica-se que, da análise 
meramente superficial de uma gama variada de revistas nacionais e internacionais, a 
apresentação visual, aspectos gráficos, ilustrações e seções características em muito 
se assemelham. Tomando como base a capa, por exemplo, é notório que a maioria 
das publicações segue o mesmo modelo: logo na parte superior; no canto superior há 
uma foto e uma chamada de capa; no centro há uma foto/imagem (referente a uma 
matéria de destaque) com outra chamada de capa; na parte inferior são colocadas 
fotos/imagens menores com outras chamadas. Vê-se que o caso em tela não é um 
caso de similitude peculiar, em que se pode concluir que a revista da requerida imitou 
a revista Caras. Basta uma rápida olhada em uma banca de revistas para observar que 
as revistas, e mais ainda as revistas especializadas na vida de celebridades, utilizam 
de um layout muito parecido” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 8ª 
Câmara Civel, Des. Osvaldo Nallim Duarte, AC 10436827, DJ 29.10.2013.
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efetiva da criação não registrável quando estiver-se diante de um contri-
buto mínimo que perpasse o clichê, que seja desnecessária e inusual.

ao contrário dos signos que perpassam por atos administrativos 
para a sua constituição (marca, nome de empresa e nome de domí-
nio1150), a expressão de publicidade e o trade dress não dispõem de um 
filtro para a apuração intrínseca de sua distintividade. deste modo, 
cuidam de bens imateriais cuja força e eficácia só podem ser mensura-
das incidentalmente: (i) no desenvolvimento do aviamento (e quanto 
este ponto remeta-se aos capítulos introdutórios da presente tese); e 
(ii) nas hipóteses de conflito com terceiros. destarte, acaso o agente 
econômico tenha perfilado um atalho comunicativo (signos evocativos, 
descritivos, pouco originais, que seguem o paradigma mercantil pre-es-
tabelecido, de má-estética, organizações ornamentais “preguiçosas”), 
e, nesta esteira, gozar de baixa distintividade intrínseca, as chances de 
êxito em uma pretensão de inculcamento1151 contra o concorrente serão 
inexpressivas. noutras palavras, o controle do sistema jurídico ocorre 
a posteriori, suprimindo a efetivação da tutela obrigacional àquele que 
não foi diligente na composição de seu bem imaterial. outrossim, nos 
signos registráveis o filtro é apriorístico e constitutivo/declaratório de 
uma propriedade, e nos signos não-registráveis a criação é constitutiva 
da proteção obrigacional, cuja intensidade só se apurará ulteriormente.

nesta hipótese de ausência de contribuição intelectiva substancial, 
mesmo que o rival se empenhe na deslealdade não haverá uma “identi-
dade” diferencial do interessado para obrigar o primeiro à cessação de sua 
conduta. ou seja, por mais mofino seja o concorrente, ele não incide em 
ato ilícito ou em dano injusto ao empregar para si conteúdo de domínio 
público (utilizado, antes, pelo primeiro agente econômico) para seu perfil 
objetivo empresarial: quem nada contribui com “saltos de originalidade” 
estará condenado à companhia da coletiva mediocridade criativa. aos 
olhos do ordenamento jurídico o primeiro oportunista (rectius, aquele 
que inauguralmente faz uso de conteúdo necessário, banal, descritivo) 

1150  Consigne-se, entretanto, que quanto aos últimos dois, não há um controle de distin-
tividade intrínseca, mas mero cuidado quanto a anterioridades conflitivas. O exame 
do INPI é muito mais minucioso do que aquele realizado pelas Juntas Comerciais, 
ou pelas entidades registrais.

1151  Aqui não se está tratando de passing off de marcas.
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não é melhor do que o segundo (aquele que copia o primeiro), e portanto 
não poderá cercear a conduta do último.

Quando de fato há uma colaboração criativa por parte do agente 
econômico, certos iteres intelectuais são dotados de célere temporarie-
dade, visto que – conforme antecipado – a única constância mercantil é 
a transitoriedade1152 de distintividades. a “arquitetura”, o aparato orna-
mental e estético dos estabelecimentos muitas vezes endossam estilos 
que, tal como a moda, se forem exitosos, serão objeto de cópia. Logo a 
última é tão constante quanto à maleabilidade da estética de quem for 
copiado1153. a imitação, aliás, é um indício de que a escolha estilística 
foi bem sucedida, que o consumidor apreciou tal teor; ou nas palavras 
de Posner, o plágio é uma forma de homenagem1154. dentro de tal quadro 
ideológico, do Law and Economics de Chicago, nenhum agente econômico 
seria seduzido à copiar se o inspirador for feio1155, ineficiente, e trazer 
repulsa aos interlocutores finais.

8.3 parâmetros estéticos e vicissitudes

a partir do momento em que certos nichos têm como práxis a cópia, 
perceber-se-á, como resultado, a curta durabilidade da apresentação de 
produtos e da azienda, as transformações em seus trade dresses. tendo em 
vista que uma das preocupações do pioneiro (a adotar determinado trade 

1152  “É nisso que nós, habitantes do líquido mundo moderno, somos diferentes. Busca-
mos, construímos e mantemos as referências comunais de nossas identidades em 
movimento-lutando para nos juntarmos aos grupos igualmente móveis e velozes que 
procuramos, construímos e tentamos manter vivos por um momento, mas não por 
muito, tempo (...)Don Juan (tal como retratado por Moliere, Mozart ou Kierkegaard) 
pode ser considerado inventor e pioneiro dessa estratégia. Pelas confissões do próprio 
Don Juan de Moliere, o prazer da paixão consistia na mudança incessante. O segredo 
das conquistas do Don Giovanni de Mozart, na opinião de Kierkegaard, era a sua 
habilidade em terminar rapidamente e partir para um novo começo. Don Giovanni 
vivia em um estado permanente de autocriação” BAUMAN, Zygmunt. Identidade. 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2005, p. 32 e 59.

1153  BARTHES, Roland. Sistema da Moda. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 439.

1154  “Plagiarism is the latest form of flattery”.

1155  Ninguém ama aquilo que lhe é subjetivamente percebido como feio. O que ocorre é 
que os seres humanos alteram suas percepções, em virtude de questões nem sempre 
afeitas à racionalidade objetiva, e podem passar a ver belezas exóticas, ou meramente 
construídas por si mesmo.
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dress1156) ente econômico é permanecer diferenciado dos demais competi-
dores, a obsolescência de sua aparência é pré-programada, e ele realiza um 
planejamento de curta durabilidade estética. talvez seja possível estimar 
que quanto maior o renome, a tradição, e o poder econômico do titular 
da azienda inovadora, também maior será o ônus em controlar o movi-
mento de imitação no mercado: o nomadismo estético será sua jornada 
sem fim, como a incansável Penélope de odisseu ao tecer o sudário para 
seu sogro. Já se ingressa no mercado com um produto, uma decoração ao 
estabelecimento, pre-configurado a protagonizar uma temporada anã. 
noutras palavras, cuida-se de um paradigma que toma os parâmetros 
estéticos, os produtos, os conceitos, os estilos, como descartáveis; e os 
próprios consumidores não formarão qualquer laço duradouro com 
aquele apelo do mercado capitalista, pois foram amestrados a rapidamente 
enjoarem dos perfis, das embalagens, das arrumações, da aparência do 
que consomem. de modo a permanecerem como origem de preferência 
da clientela, os titulares de estabelecimento laboram no presente com a 
perspectiva da novidade vindoura. ou seja, tal processo passa a ser fonte 
de lucro para o originador, visto que ao lançar nova coleção, novas versões, 
ou adaptar sua decoração, ele torna seu próprio produto (além daqueles 
de terceiros que lhe copiaram) pretérito em bem/serviço ultrapassado, por 
uma desenvolvida e inovadora proposta diferenciada.

Exatamente para existir distintividade, para fixar sua “identidade” peran-
te os terceiros-concorrentes e terceiros-adquirentes-consumidores, a atualiza-
ção visual de sua azienda será incessante. a imitação1157, portanto, passa a ser 
fonte e estímulo das criações ornamentais. Como o comportamento esperado 
de uma parcela daqueles fornecedores será a coutência de um excerto ou da 
inteireza estética do inovador, tal conduta não é tida como abusiva ou ilícita. 
aliás esta prática aponta para o timing de alteração do padrão do originador, 
de modo que este se sinta estimulado a realizar uma transformação em sua 

1156  “Com efeito, a proteção aos elementos imateriais da empresa tem adquirido crescente 
importância no cenário atual, em que o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca 
e mesmo a embalagem (trade dress) constituem importantes elementos de atração 
do consumidor e identificação dos produtos e seus fabricantes. Esse patrimônio 
imaterial, para além de contribuir na captação de clientes, afeta de forma direta o 
desenvolvimento e sucesso de diversos empreendimentos” BRASIL, Superior Tribunal 
de Justiça. 4ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 1238041/SC, DJ 17.04.2015.

1157  LAZZARATO, Maurizio. Antonio Negri. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro: Editora 
DP&A, 2001, p. 53.
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faceta, visando distinguir seu perfil objetivo. o que variará no interregno 
criação-cópia-inovação serão as barreiras à entrada/imitação, pois quanto 
mais tempo se demorar para o terceiro conseguir, habilmente, imitar aquela 
estética, maior será a durabilidade de cada etapa. noutras palavras: a cópia, 
a imitação, a reprodução funcionam como catalisador criativo àquele que é 
copiado. sai-se de um paradigma de estigmatização da cópia, da ótica dos 
retardatários como oportunistas, para a visão de um empenho de conduta 
ordinária que é partícipe das regras daquele mercado. 

note-se que tal fenômeno não é peculiar apenas ao mercado da moda, 
ou ao mercado de adornos decorativos, visto que é exatamente o que ocorre 
com, entre tantos nichos, o mercado farmacêutico. Quando um agente 
econômico inova, ele permanece soberano por um determinado período 
(pela duração da patente e/ou dos dados de testes sigilosos apresentados à 
regulação estatal), e, ato contínuo a indústria de genéricos ingressa no mes-
mo mercado. a concorrência é o interesse visado pelo ordenamento desde 
o momento em que a patente foi concedida, de modo que se dá ênfase ao 
chamado desenvolvimento dinâmico (um período de exclusividade, que é 
excepcional, que antecede um período de liberdade que é o paradigma). a 
única diferença para essa hipótese mercantil para aquela d’antes narrada é 
o direito de propriedade que resta intermediando o interstício da invenção 
ao domínio público. Como não se ignora, certos nichos não são compatíveis 
com longos períodos de exclusividade1158, pois a própria demanda pode ser 
encerrada muito antes do termo legalmente fixado. os seres humanos têm 
nos gostos e nas paixões o mesmo grau de fugacidade, e, sabedor de tal 
idiossincrasia, os agentes econômicos atualizam seu visual para indicar ao 
consumidor que está na hora de consumir, novamente, para que se sinta 
“contemporâneo” ou “in” e nunca démodé.

 de outra monta, quem não é imitado (daí a diferença entre o 
estranho e o exótico), provavelmente não gozou de suficiente êxito para 
permanecer na utência do perfil estético escolhido e, também, optará pela 
alteração de sua forma de apresentação expressiva-visual-sonora-olfativa. 

1158  Tal é a legítima crítica feita ao sistema dos Softwares, albergados pela Lei 9.609/98, 
visto que se atribui proteção por cinquenta anos a partir do ano subsequente à criação 
art. 2º, §2º. Como ninguém faz uso de softwares de meio século atrás, tal dispositivo 
só obriga os novos originadores que façam uso dos códigos pretéritos pagarem um 
sem número de licenças. Outrossim, desenvolve-se um sistema que sufoca o lucro 
e o desenvolvimento de novas criações. 
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tais variáveis subsumem-se nas seguintes constantes: (i) inova-se até 
atingir uma boa resposta do público alvo; (ii) mantem-se no perfil bem 
sucedido apenas por tempo suficiente até que os competidores se apro-
ximem e/ou os consumidores se cansem daquele perfil; e (iii) inova-se 
outra vez, em busca de novo círculo virtuoso. Como a estética trata de 
um parâmetro fútil – em comparação com medicamentos, tecnologias 
versando sobre transportes etc – a própria função social de tal titulari-
dade é mais branda (e o contributo mínimo exigido ocorre em menor 
monta), resultando, como consequência, em uma proteção mais leve. Em 
nenhum momento isso significa que o inculcamento será possível, visto 
que o imitador permanece obrigado a usar seus signos (como a marca, o 
nome de domínio) de maneira a não gerar qualquer associação indevida.

Por óbvio que o ramo negocial influencia na temporariedade da 
adoção dos signos distintivos não registráveis; pois é de se esperar um 
enfoque tradicional de um antiquário, o conservadorismo visual de uma 
antiga farmácia (a exemplo da Casa Granado), as características de em-
balgamento de um vetusto produto (como no caso dos Palitos Gina), 
ou o parâmetro visual estático de um restaurante típico (a exemplo do 
restaurante itamaraty, em frente a fadusP). Há certas áreas da vida em 
que o consumidor conta com o conforto do que lhe é conhecido, busca a 
reiteração das experiências que fazem parte de seu saudosismo mnemônico 
(especialmente do período lúdico da infância), perquirem a – ilusória – 
percepção de que nada mudou1159, e que o tempo não passou; ao menos na 
aquisição daquele produto ou serviço. de outra monta, é corriqueiro que 
um estabelecimento comercial especializado em roupas para jovens, ou em 
acessórios informáticos, disponham de constante alteração de fachadas, 
ou dos modos de arrumação dos produtos. nessa segunda linha de usos se 
encontram os estabelecimentos comerciais na internet.

8.4 leading time como método de diferenciação

a partir do momento em que certos setores empresariais não 
contam com direitos de natureza proprietária para albergar suas cria-

1159  Sobre como o produto adquirido em função de uma marca pode variar de quali-
dade ao longo dos anos, sem que isso importe em vilipêndio da função do signo 
distintivo vide SCHMIDT. Lélio Denicoli. A Distinitividade das Marcas. São Paulo: 
Saraiva, 2013., p. 34.
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ções intelectuais, o agente econômico não deixa de responder à tal de 
arquitetura (que pode ser classificada como “ausente” ou como de “li-
berdade”). Quando o conteúdo criado pode ser resguardado de contato 
com terceiros, os acordos de confidencialidade, a limitação de acesso 
aos dados a uma parcela circunscrita de pessoas (ou mesmo a divisão 
da informação entre algumas pessoas, de modo que ninguém goze da 
completude informacional), e demais técnicas são empenhadas para a 
manutenção do teor secreto. Entretanto, certas criações intelectivas são 
produzidas para dialogar com o público, para serem expostas de modo 
ostensivo, de maneira que todos (concorrentes, distribuidores, Poder 
Público, consumidores) possam dela conhecer. nestes casos, o cuidado 
com o trato informacional1160 – ao contrário do que ocorre no segredo 
comercial ou industrial – retém-se ao momento pretérito à estreia da-
quele conteúdo perante seu público1161. toda a etapa de planejamento, os 
rascunhos, croquis, arquétipos, esboços, as minutas de design e desenhos 
de arquitetura, as trocas comunicativas (e-mails, o uso das redes sociais, 
veículo epistolar, telefonemas), as maquetes, enfim, tudo o que antecede 
a aprovação do projeto costuma ser tratado cum granum salis. Qualquer 
“vazamento” acidental, ou por ato de sabotagem, poderá minimizar o 
“impacto positivo” do ineditismo contextual.

não obstante, como não há (aprioristicamente) uma interdição 
concorrencial na utência do conteúdo estético programado, qualquer 
contato externo – precipitado – com a criação “inédita” poderá antecipar 
o interesse dos rivais, em especial aqueles que seguem o líder de mercado 
como se sombra fossem. o timing passa, portanto, a ser um postulado da 
prática empresarial no que concerne ao trade dress; pois (i) uma escolha 
açodada, ou prematura do esboço, poderá gerar um fracasso na respos-
ta dos consumidores; (ii) bem como um empenho retardado poderá 
(a) sofrer com o vazamento informacional gerando a perda do efeito 
surpresa, ou (b) transbordar com um atraso estilístico perante a moda 
corrente (efeito retrô indesejado). outrossim, tais mercados que lidam 

1160  Que para permanecer fora do domínio comum deve continuar em perene segredo.

1161  No legitimamente criticado projeto de Novo Código Comercial, PL 1572/2011: “Art. 
91. São exemplos de concorrência desleal: IV – utilização de informação reservada, 
confidencial, sigilosa ou estratégica de um empresário, à qual teve acesso lícita ou 
ilicitamente, na exploração de empresa concorrente”.
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com criações intermediárias entre o conteúdo puramente expressivo 
(que é tutelado pelo direito autoral) e aquele puramente ornamental 
(que é protegido pelos desenhos industriais), exigirão enorme atenção 
por parte dos inovadores.

duas possíveis vantagens, no entanto, lhes auxiliarão à conquista e ma-
nutenção de sua clientela (logo, endossando o crescimento de seu aviamen-
to), quais sejam os signos distintivos registráveis (devidamente tangenciados 
nos capítulos pretéritos) e o interstício em que o agente econômico inovou 
seu fenótipo empresarial até que ele comece a sofrer com a legítima prática 
da cópia. a segunda fattispecie é cognominada pelos anglófonos de leading 
time1162, podendo ser traduzida literalmente como “tempo de liderança”, ou 
ideológica e contextualmente como tempo de diferenciação.

a depender da forma de abordagem da análise concorrencial pode-se 
afirmar que sequer há efetiva competição entre inovadores e imitadores, 
visto que: (i) a marca e a reputação (o que correspectivamente impacta 
no elemento preço) são elementos de diferenciação do público em si; 
e (ii) se o inovador saltar para novos produtos ainda não copiados, não 
haverá completa intercambialidade entre sua vetusta produção imitada, 
e as novas linhas estéticas.

Em uma bela obra cinematográfica de 1984, o filme amadeus1163, 
dirigido por Milos forman, escrito por Peter schaffer e protagonizado 
por f. Murray abraham (que interpretava salieri) e tom Hulce (cuja 
personagem vivia Wolfgang a. Mozart), narrou-se a intensa – e pouco 
extensa – vida do gênio da música clássica. Entre tantos detalhes inte-
ressantes o enredo exibiu uma preocupação do artífice musical em ser 
constantemente criativo e produtivo na composição de óperas, operetas e 
músicas. a vida de um músico, como não se ignora, certamente não é a das 
mais fáceis, tendo o ônus de agradar seus mecenas, de satisfazer os poucos 
teatros austríacos da época (para manter-se contratado), e de manter seu 
público entretido. Em épocas pretéritas a existência do direito autoral, de 

1162  Sobre como a internet e o “tempo de liderança” são fenômenos/institutos simbió-
ticos para a concorrência, vide BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks. How 
Social Production Transforms Markets and Freedom. London: Yale University Press, 
2006, p. 314.

1163  Vencedor de oito Óscares.
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dificuldades de locomoção1164, os destinatários de obras musicais eram 
bastante circunscritos e por mais exitoso que fosse o compositor, seu 
público ansiava pela próxima estreia. deste modo, acaso uma obra fosse 
extremamente bem sucedida, era provável que outros compositores rivais 
a assistissem, nela se inspirassem, e, em breve, lançariam algum tipo de 
composição derivada – e muito inspirada – na pretérita. nenhum óbice 
jurídico ou econômico havia para tanto.

nesta esteira, Mozart via-se pressionado para criar incessantemente, 
seja pela carência de capital e as necessidades familiares, seja para manter 
suas obrigações contratuais. não à toa o criativo Wolfgang superou a 
marca de seiscentas obras em breves trinta e seis anos de vida1165, pois o 
efetivo gozo econômico de seus produtos intelectuais, era brevíssimo. Este 
instante de auge é o tempo de diferenciação, que antecede a imitação do 
rival ou o enjoo dos ouvintes, posto que ninguém aprecia café requentado.

Há uma inegável vantagem social no sistema do leading time frente 
ao modus proprietário, posto que a distância entre o desenvolvimento 
dinâmico perante o desenvolvimento estático é menor. não se carece de 
um monopólio temporário, e todos os seus ônus (em geral econômico), para 
remunerar as criações, bem como se engorda o domínio comum no mes-
mo instante em que a criação é exteriorizada. neste sentido, conhecedor 
da fugacidade de sua vantagem competitiva, o inovador almejará farto 
lucros imediatos, que financiarão sua próxima “empreitada” intelectual. 
Preocupado com a univocidade1166 de sua imagem pública, e desejoso de 
preservar a reputação de líder mercantil, o ente econômico mantém-se 
em seu nomadismo intelectual-criativo rumo ao próximo sucesso.

Entrementes, por mais perfeito que seja o produto do copiador, do 
imitador, sua criatura intelectual carece da autenticidade, daquele “aqui e 

1164  Não se fazia inúmeras e extensas turnês musicais hoje a praxe.

1165  Sobre o efeito de desestímulo quantitativo de criações trazidos pelo direito autoral no 
âmbito da música clássica, remete-se ao fantástico artigo de BARBOSA, Denis Borges. 
On Artifacts and Middlemen: a musician’s note on the economics of copyright. Disponível 
em http://denisbarbosa.addr.com/On%20ªrtifacts%20ªnd%20middlemen%20final.
pdf, acessado em 26.04.2015, às 13:03. 

1166  Versando sobre “Poder, Controle e Titularidade” sobre a comunicação, boa doutrina 
estrangeira destaca: “O resultado desta dinâmica é que a similaridade se torna uma 
ameaça para a hierarquia, tal como claramente distinguindo as diferenças promove 
a hierarquia”, traduzido livremente de SHUY, Roger. Linguistic Battles in Trademark 
Disputes. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2002, p.190
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agora”, o “dasein”, da cintilância original cuja aura só existe para quem efe-
tivamente inovou1167. a reprodução pode até diluir as formas de percepção e 
valoração do bem, que era raro e passou a ser comum, mas ela não fulmina 
a sua identidade, e o ritual diferenciado que o originador possui1168.

de outra monta, tal arquitetura desestimula investimentos mais 
ousados, bem como poderá representar prejuízo aos agentes econômi-
cos hipossuficientes e inexperientes, que laboram artesanalmente e não 
possuem estrutura eficiente para copiar terceiros. uma “eureca!”, uma 
ruptura estética genial por parte do agente júnior1169, poderá ser cele-
remente absorvida pelos agentes master, que acabem por subtrair todo 
os bonus pela criação alheia. ou, noutros termos, é um sistema que tem 
mais dificuldades em obstar o oportunista (free-riders). 

8.5 metamorfoses estéticas nos e-stabelecimentos

as práticas cibernéticas são evanescentes, iterativas, informais (não 
solenes), e os titulares empresariais – mesmo que também presentes no 
comércio tradicional-físico – fazem uso de indumentária compatível com 
este metiê. se as fábricas de automóveis lançam novos modelos de seus 
clássicos produtos todos os anos, as grifes inovadoras de moda realizam, 
pelo menos, quatro coleções novas por ano (acompanhando ou ante-
cedendo a estação vindoura), nota-se que certos e-stabelecimentos1170 
alteram seu trade dress diuturnamente1171. os teores imateriais afeitos 

1167  BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade 
Técnica. In BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies; SCHOTTKER, Detlev. BUCK-MORSS, 
Susan; HASEN, Miriam. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução 
Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, 13.

1168  BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade 
Técnica. In BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies; SCHOTTKER, Detlev. BUCK-MORSS, 
Susan; HASEN, Miriam. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução 
Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, 15.

1169  Sobre as possibilidades abertas (pela internet) a partícipes menos pujantes, novos, 
e até com um perfil peculiar de produtos, vide SUNSTEIN, Cass Robert. Republic.
com2.0. New Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 111.

1170  Como exemplo, no dia 23.04.2015 o estabelecimento comercial exclusivamente vir-
tual www.bing.com (especializado em buscas) exibia um fundo de um camaleão; já 
no dia 24.04.2015, o trade dress era de uma fazenda com uma velha casa, e acessões, 
de madeira, com um capim alto e forte aparência rústica.

1171  Sobre tal identidade móvel como algo típico da internet, vide KEEN, Andrew. #ver-
tigemdigital. Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. 
Tradução: Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 73.
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à tecnologia são instáveis pois quem deles realiza controle quer manter 
uma aparência de incessante atualização1172. note-se que como – em es-
pecial nas grandes empresas da internet – o pano de fundo, a evolução 
na escrita da programação dos softwares, os massivos investimentos em 
intercâmbio tecnológico são desconhecidos pelos consumidores, a alte-
ração da fachada permite aos últimos intuir a contemporização daquele 
e-stabelecimento1173. neste ponto é possível destacar que a transformação 
do conjunto-imagem não tem a ver, necessariamente, com o tempo de 
cópia dos adversários, mas com a prestação de serviços e/ou produtos que 
sempre aparentam ser diferenciados. se assim o consumidor não exige 
formalmente ele certamente passou a com isto contar.

ressalve-se, contudo, três hipóteses diferentes de um eventual con-
flito de interesses entre o criador do trade dress e aquele que o copia (de 
forma consonante ao sistema jurídico ou de modo ilegítimo). a primeira 
delas cuida do aproveitamento comercial do estilo, conteúdo autoral, 
menção a diversos signos de um agente econômico de um mercado 
bastante díspar. Como exemplo de tal conduta saliente-se a inteligente 
campanha publicitária realizada pela Hortifrúti (uma rede de supermer-
cados especializados em alimentos saudáveis: verduras, legumes, tubér-
culos, alimentos dietéticos processados e tudo o que não envolva pães, 
frituras, e doces gostosos). seja em seu sítio virtual1174 (estabelecimento 
comercial acessoriamente virtual), ou em tradicionais outdoors, o agente 
econômico selecionou produtos por si alienados, e os personificou para 
interagir com obras cinematográficas-hollywoodianas famosas. Entre 

1172  Pela facilidade da reprodutibilidade técnica catalisada pelos avanços tecnológicos 
online, muitas vezes é o próprio consumidor que idealiza e colabora junto ao forne-
cedor para a modificação do look and feel dos sítios; transformando-se até mesmo 
em “coautor” das vicissitudes: BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies. A Obra de Arte 
na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. In BENJAMIN, Walter Benedix Schönflies; 
SCHOTTKER, Detlev. BUCK-MORSS, Susan; HASEN, Miriam. Benjamin e a obra de arte: 
técnica, imagem, percepção. Tradução Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2012, p. 23.

1173  Um interessante caso tramita na Corte Distrital de Louisiana, em Nova Orleans, nos 
Estados Unidos da América, no feito Express Lien Inc. vs. National Association of Cre-
dit Management Inc et al, autuado sob o número 13-3323, em que o Autor intentou 
pretensão de abstenção e compensação pela usurpação do “trade dress” e do “Look 
and feel” de seu sítio cibernético www.zlien.com

1174  Para se notar o perfil criativo do conjunto-estético empenhado vide http://www.
hortifruti.com.br/wp-content/uploads/2014/05/revista_vidaleve_5edicao.pdf, 
acessado em 10.05.2015, às 14:24.
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tantos, ganhou destaque o “Pimentão Valente”, “a incrível rúcula”, “a 
Hortaliça rebelde”, “Edward Mãos de Cenoura” e “o Quiabo Veste 
Prada”, realizando paródias com, respectivamente, “Coração Valente”, 
“o incrível Hulk”, “a noviça rebelde”, “Edward Mãos de Cenoura”, e 
“o diabo Veste Prada”. Por óbvio que não se pagou royalties aos titu-
lares dos direitos autorais, bem como não se rivalizou com o mercado 
cinematográfico, ou ainda, com os mercados secundários de acesso a 
filmes via streaming, ou nos canais televisivos por assinatura. neste caso, 
a reprodução do trade dress e de todo conteúdo intelectivo alheio não é 
vedado pelo direito.

tal não significa dizer que havendo diversidade de ramos, automa-
ticamente, há uma permissão para a cópia de signos distintivos. se existe 
(para os signos não sujeitos à titularidade proprietária) uma delimitação 
contextual mais delineada, há casos específicos em que o ordenamento 
vedará a usurpação intelectiva. Chega-se a segunda hipótese de conflitos 
de interesses, em que a resposta pode ser distinta, seja em virtude de 
se estar diante de uma marca de alto renome, ou entidade desportiva 
albergada pela Lei Pelé. Em um curioso caso dirimido pelo tribunal 
de Justiça do Estado do rio de Janeiro, um banco foi condenado por 
ter criado e-stabelecimento no portal da azienda exclusivamente online 
(Youtube), visto estar utilizando um conjunto de signos (incluindo trade 
dress) de uma entidade desportiva de médio porte, o Botafogo futebol 
e regatas do rio de Janeiro1175. In casu, a empresa fez uso de um portal 

1175  “A controvérsia, como posta nos autos, resume-se em determinar se a ré, através 
de veiculação de mídia em site do “youtube” plagia o trade dress da autora (marca, 
símbolo, distintivo, brasão, nome) de propriedade do Botafogo de Futebol e Regatas. 
A instituição desportiva autora é detentora da marca, logotipo, escudo e símbolos 
e somente ela pode comercializar e explorar a marca e trade dress A documenta-
ção inserta aos autos, com relevo para o vídeo contido no CD juntado aos autos, 
requisitado por este Órgão Julgador, demonstra que a ré plagia o trade dress da 
autora” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 20ª Câmara Cível 
do Rio de Janeiro, Des. Marilia de Castro Neves Vieira, AC 04367342320138190001, 
DJ 27.10.2014. Em um caso de efetiva concorrência entre a exploração – do mesmo 
modesto Clube Futebolístico – da venda de uniformes oficiais entre o ente, e um 
terceiro, igual resultado se obteve em juízo quanto a contrafação de trade dress vir-
tual: “No mérito, o pleito de mantença da utilização do sítio www.fogoshop.com.br 
resta invariavelmente fadado ao insucesso, pois referida página na internet plagia de 
forma visceral e inelutável o trade dress (marca, símbolo, distintivo, brasão, nome/
apelido de jogadores e outros caracteres) de notório domínio público da titularidade 
de Botafogo de Futebol e Regatas, encontrando a coibição de reprodução, tal qual 
pretendida nos autos originários, o exato abrigo na legislação de regência, ressoando 
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derivado na rede social visando catalisar a captação de clientela junto aos 
torcedores do modesto Clube, sem qualquer negociação econômica de 
licenças com ele. nesta hipótese, mesmo à revelia da concorrência, houve 
a condenação da prática como ilegítima. se não houvesse a tutela especí-
fica e diferenciada pela Lei Pelé, o resultado poderia ser diametralmente 
diverso – ao menos para o trade dress – eis que este só é salvaguardado, 
a priori, pela tutela contra a concorrência desleal.

na terceira hipótese se encontram os casos em que os agentes 
econômicos cibernéticos atuam na mesma seara, seja por identidade ou 
por intercambialidade de produtos e serviços. Estar-se-á diante, apenas, 
de uma dos requisitos para que a apropriação dos signos distintivos não 
registráveis do rival seja tida como vedada; mas, também depender-se-á 
de um cotejo crítico quanto (i) à originalidade do conteúdo intelectual; 
(ii) às práticas de cópia daquele nicho (se imitar é ou não corriqueiro); e 
(iii) se existe um padrão estético predominante daquele mercado1176, e o 
agente imitado dele faça parte com poucas variações de cores e demais 
elementos. Especialmente nos mercados em que o costume de copiar os 
líderes for muito arraigado1177, averiguar-se-á a característica da construção 

indene de dúvidas a exclusividade de exploração havida pelo registro anterior junto 
ao INPI, sob o nº 900751312 (fls. 52 usque 61, indexador 52), a atrair a incidência dos 
arts. 129, 130 e 195 da Lei nº. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial- LPI) (…)Noutro 
turno, completamente desinfluente a argumentação de registro da página www.
fogoshop.com.br junto ao http://registro.br/termos em 02/10/2009, pois além da 
agremiação futebolística BOTAFOGO já haver depositado antecedente pedido de 
registro da marca similar e suas variações – www.fogãoshop.com.br – junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde 21/02/2008, como se confere nos 
documentos coligidos, estando, também, albergada pela Lei Pelé” BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, Des. Edson 
Vasconcelos, AI 00035050920148190000, DJ 13.05.2014.

1176  “Por derradeiro, no tocante ao requerimento de tutela antecipada voltado à imposição 
da retirada de elementos visuais do site da ré, que, segundo alegam as agravantes, 
induziriam o consumidor em erro, ante a reprodução das mesmas cores e da mesma 
diagramação de quadros encontrada no site da coautora Decolar.com, não se vislum-
bra prova inequívoca a conferir verossimilhança à pretensa apropriação do tradedress. 
Isto porque, não obstante a inegável semelhança entre ambos os sites (...), não é pos-
sível constatar, desde logo, a possibilidade de confusão pelos consumidores e, bem 
assim, o risco de dano grave às autoras, a justificar a concessão da tutela antecipada 
nesse ponto requerida, notadamente pela comprovação da similaridade da estrutura 
dos sites de algumas das concorrentes das empresas em questão” BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. 
Fabio Tabosa, AI 22481610420158260000, DJ 18.12.2015.

1177  Nos Estados Unidos da América tem havido uma quantidade razoável de pendengas 
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continuada1178 dos estabelecimentos comerciais que é realçada no am-
biente cibernético1179, pelo tempo, os costumes e pela própria experiência 
virtual. não se tem um perfil objetivo patrimonial final, sequer se busca 
um trade dress perfeito ou derradeiro, mas labora-se em busca daquele 
parâmetro estético que saliente a diferenciação da azienda, de acordo 
com a moda daquele momento. Qualifica-se a distintividade, tal como à 
identidade da pessoa humana, como uma emanação móvel, cambian-
te1180. Logo não se empenha caracteres estéticos que causem demasiado 
estranhamento, como – ao menos para os inovadores – também não se 
elege visual idêntico ao parâmetro daquele mercado. Como a tradução 
literal (e não técnica) da expressão anglófona expõe, a vestimenta comer-
cial cuida do aparato fenotípico da azienda, com o qual não se espera 
um “relacionamento à longo prazo”, mas um uso casuístico como uma 
roupa alugada, ou uma indumentária de festa. troca-se de tal vestimenta 
mercantil (de distintividade) na mesma medida com a que um membro 
da realeza altera de roupa (de identidade projetada)1181.

judiciais versando sobre concorrência desleal e trade dress do e-stabelecimento. En-
tretanto, os juízos, como assim se espera, têm sido extremamente cautelosos quanto 
ao ônus probatório, e o conteúdo não-funcional, que devem caracterizar a proteção 
de tais criações comerciais. Vide United States District Court Eastern District of New 
York, FC Online Marketing, Inc vs. Burkes`Martial Arts, LLC & John Jacob Burke, 14-
Cv-3685 (SJF) (Sil), Juíza Sandra J. Feuerstein, Julgado em 08.07.2015.

1178  FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. Trespasse e Efeitos Obrigacio-
nais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 22.

1179  Sobre a violação de trade dress na internet vide: “A marca, bem como os padrões visuais 
que a caracterizam, tem por finalidade precípua identificar um determinado produto 
ou serviço, distinguindo-o dos demais que se encontram disponíveis no mercado. 
A mudança dos elementos padrões visuais distintivos da marca identificadores da 
agravante (Total Telas) decorreu do acordo celebrado com a agravada (Belgo), em 
03.12.2013 (...)O exame das fotografias constantes às fls. 12/13 da inicial, conforme 
se verifica no indexador 00016 – anexo 1, demonstram que o agravante apenas se 
limitou a substituir, a cor vermelha pela azul, mantendo os mesmos elementos de 
identidade visual, notoriamente na fachada de sua loja, mantendo as características 
da época em que integrava a rede credenciada da agravada. Isso pode ser consta-
tado, ainda, no sítio da recorrente na internet, o qual foi visitado por este julgador, 
notadamente no tópico “A empresa”, no qual pode ser constatada a verossimilhança 
do que afirma o recorrido na inicial, bem como em suas contrarrazões de agravo” 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 22ª Câmara Cível do Rio de 
Janeiro, Des. Rogerio de Oliveira Souza, AI 00522329620148190000, DJ 16.01.2015.

1180  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 97.

1181  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001, p. 98.
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ressalve-se, entretanto, que não se pode confundir a alteração do tra-
de dress com a modificação dos produtos oferecidos no e-stabelecimento. 
Por exemplo, quando um portal de entretenimento/notícias, a exemplo 
do new York times (http://www.nytimes.com/) atualiza seu conteúdo, 
a sua vitrine (página principal) tem as notícias modificadas recebendo 
“os produtos mais frescos” do dia. Entretanto, não se está diante de uma 
alteração do conjunto imagem, visto que não se alterou a estrutura e/ou a 
estética de arrumação dos produtos, mas apenas o conteúdo informativo 
(mérito) em si. noutro e-stabelecimento de um grande hebdomadário, o 
inglês The Economist (http://www.economist.com/), destaca a epígrafe 
de sua página para o espaço dos patrocinadores. Em tal ponto de destaque 
de seu site o conteúdo publicitário de seus apoiadores é holograficamente 
modificado a cada dez segundos, e as notícias, matérias, e reportagens 
restam incólumes até sua retirada dos locais de destaque. os consumi-
dores acessam cotidianamente o sítio, buscando fontes comunicativas e 
dados novos, mas, de preferência, com aquele mesmo método estético 
simplificado1182 “de sempre”. Quando se trata da alteração do trade dress, 
tal pode ocorrer conjuntamente a modificação dos produtos, ou sem 
qualquer substituição dos últimos.

nesta práxis do processo de transformação à la moto continuo o e-
comerciante conta com dois signos distintivos de maior “estabilidade” 
de modo a não perder contato com o freguês eventual e, em especial, 
com os seus clientes. tais signos são as marcas registradas, as que estão 
em processo de registro, e o(s) nome(s) de domínio. Como hipótese do 
que aqui é ventilado, a maior azienda virtual do ocidente, o Google, 
faz uso de um trade dress caracterizado como “limpo”, com um fundo 
branco, o cursor para pesquisa centralizado, sua marca colorida aposta 
por cima do cursor. Quando promove suas atualizações estéticas diárias, 
o titular do estabelecimento realiza “traquinagens” com imagens que 
perambulam pelos elementos nominativos de seu signo-marca; even-
tualmente introjeta movimento em personagens – também ao redor de 
sua marca, emprega sinais que correspondam a algum evento festivo da 
época ( Jogos olímpicos, Copa do Mundo de futebol, torneios outros 

1182  Sobre o sucesso do Google estar vinculado à sua complexa tecnologia e simultanea-
mente à sua interface simplificada vide VAIDHYANATHAN, Siva. The Googlization 
of Everything. (And Why We Should Worry). Los Angeles: University Of California 
Press, 2012, p. 54.
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internacionais, Páscoa, natal etc); mas jamais altera a essência de fácil 
utilização e compreensão do seu mister. 

Quando se afirma que o processo de modificação da distintividade 
é contínuo, com isso não quer se afirmar que este sempre importará em 
uma ruptura completa com aquele antecedente. o titular do e-stabele-
cimento – para ser protegido via concorrência desleal – necessita criar 
um trade dress com distintividade intrínseca, bem como ter neste adorno, 
nesta composição estética algo que tenha um nexo com sua atividade e 
produtos1183. na hipótese de um agente econômico ter atingido seu auge 
mercantil no empenho de um estilo, a preservação deste modus operandi 
com a alteração dos detalhes, a leve modificação dos adornos, vivificará 
sua distintividade. tendo em vista a intensidade dos negócios jurídicos 
de incorporação societária de pequenas empresas por macroempresas 
do mesmo ramo online, a estabilidade da essência do conjunto-imagem 
pode ser o que garanta a manutenção da clientela para o adquirente1184. 
neste ponto há um paralelo entre a atividade comercial e a hermenêutica 
legislativa, visto que ambas podem persistir estáticas enquanto lograrem 
êxito em seu mister. Entretanto, se o comportamento de seus destinatários 
passar a não se relacionar simbioticamente com seu desidério, seja através 
de mutações brandas (alteração de interpretação sem modificação de texto) 
sem transformação fundacional, ou pela revolução estrutural (ab-rogação 
ou derrogação legal), é possível e recomendável a mudança1185 de curso. a 
sapiência na direção da nau empresarial importa em certas flexibilidades 
de curso, da rota para atingir o porto, sem avariar os cascos nos icebergs. 
na toada prevista professor newton silveira, já na década de 1970, a 

1183  GOLDENBERG, Jessica. Trade Dress can be a Viable Means of Protection Websites 
from Competitor’s Look-Alike Sites, disponível em http://newmedialaw.proskauer.
com/2013/11/07/trade-dress-can-be-viable-means-of-protecting-websites-from-
competitors-look-alike-sites/, acessado em 04.05.2015, às 19:08.

1184  VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. 3. Traduzido por Miguel Cabeza 
Y Anido. Madrid: Ediorial Reus, 1936, p. 14 e 16.

1185  Mutatis Mutandi, “O direito nunca muda de uma só vez: novas construções teóricas 
erigem-se sempre sobre os escombros do passado. Faz parte da natureza do direito 
certa inércia teórica, reflexo da sua pretensão prescritiva sobre a realidade social. As 
prescrições dogmáticas sobre o que o direito é tendem a se impor às discussões ze-
téticas sobre o que o direito deve ser. Daí serem as mudanças quase sempre pontuais 
e específicas, ainda quando em umerosas e profundas” BINENBOJM, Gustavo. Uma 
teoria do direito administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e constituciona-
lização. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 335.
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azienda e o aviamento variam, angariam novo sentido na apreciação dos 
consumidores, como consequência ínsita de sua dinamicidade1186.

8.6 um encontro entre trade dress e software

Enquanto a distintividade do conjunto-imagem dos estabelecimen-
tos tradicionais será (em análise conglobante) protegido pela concorrência 
desleal, fenômeno mais complexo se reporta ao trade dress dos e-stabele-
cimentos1187. Como não se desconhece, seja pela linguagem HTML (ou 
por outras que exerçam a mesma função), o agente econômico orna seu 
sitio virtual fazendo uso do processo de comandos binários que forma o 
software. nesta idêntica toada encontram-se os aplicativos que conectam 
o usuário com a rede mundial de computadores, mas manietados à versão 
personalizada do e-stabelecimento. no entanto, é necessário destacar que 
enquanto o software, per se, é protegido como forma proprietária (que a 
lei, artificialmente, cognomina de direito autoral) nos termos da Lei 
9.609/98, a combinação dos códigos-fontes poderá receber proteção de 
natureza diversa1188. se se reportar ao trade dress de um estabelecimento 

1186  SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. Brasília: Arquivos do 
Ministério da Justiça, Março de 1975, p. 129. 

1187  “PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. USO INAUTORIZADO DE WEB SITE, TRADE 
DRESS, DESENHO INDUSTRIAL E SLOGANS, CAUSA CONFUSÃO NOS CONSUMI-
DORES QUANTO A ESTAR A RÉ LICENCIADA PELA AUTORA. DANO DE DILUIÇÃO 
DA MARCA E PERDA DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL (...)A fundamentação 
da decisão agravada, demonstrou que os pedidos liminares não são danosos quanto 
o seria a abstenção do uso da marca Speedo, já que restritos ao uso do website, do 
conjunto-imagem e de identificações que levam o consumidor a crer que utilizam 
produtos da autora.(...) A decisão agravada, portanto, encontra amparo na legislação 
específica, e na doutrina, e a nível de cognição sumária, as alegações demonstradas 
pelos inúmeros documentos e fotografias acostadas, que evidenciam que a Agravante 
em seus produtos, utiliza-se dos website, dos trade dress e demais características dos 
produtos das Agravadas, sem manter qualquer relação comercial, que lhe autorize a 
fazê-lo, atende aos requisitos da tutela antecipada, eis que presentes o fumus bonis 
iuri e o periculum in mora para vedar o uso inautorizado de criação alheia, até por-
que, a alegação de anterior relação contratual, cujo término teria ocorrido há cerca 
de 4 (quatro) anos, não serve de justificativa, para a atividade parasitária e por isso 
mesmo, não justifica que se aguarde o longo tramite de uma ação judicial para que 
cesse a concorrência desleal, que causa dano, não só às Agravadas como aos próprios 
consumidores, ao adquirirem os produtos da Speedo do Brasil, acreditando estarem 
adquirindo produtos com a garantia da qualidade da marca Speedo Internacional” 
BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Helena 
Candida Lisboa Gaede, AI 00661691820108190000, DJ 08.02.2011.

1188  Em um interessante caso apreciado pela United States District Court, N.D. Califórnia, 
Sleep Science Partners vs. Avery Lieberman and Sleeping Well, LLC, Nº 09-04200, 
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comercial tradicional, não é difícil imaginar uma hipótese em que uma 
loja seja ornada com bens que, individualmente, sejam protegidos por 
patente, modelos de utilidade, e desenhos industriais; mas cujo conjunto 
selecionado, meticulosamente, forme um todo-estético. no perfil ciberné-
tico isto ocorre visto que o software é instrumental ao aparato estético 
da azienda cibernética, não se podendo confundir o processo, a ferramenta 
empenhada, com a obtenção da obra-final – o produto em si. 

o resultado da combinação dos comandos poderá gerar diversos 
tipos de bens intelectuais, que perceberão tutela jurídica diferenciada, 
a depender de sua qualificação. ou seja, um programa de computador 
pode (i) resolver um problema técnico físico, e angariar proteção do 
direito de patentes; (ii) pode não gerar tais efeitos e persistir na prote-
ção mainstream da Lei número 9.609/98; (iii) pode ser utilizado para a 
composição de uma obra expressiva pura, e seu resultado ser protegido por 
verdadeiro direito autoral (como um arquiteto que usa do software para 
mais facilmente compor suas linhas e cores, resultando em um projeto 
arquitetônico expressivo e original); e (iv) pode gerar um ornamento 
que não preencha os requisitos do desenho industrial (em particular em 
virtude da virtualidade do bem jurídico), nem tampouco a originalidade 
ou expressão dos iteres intelectuais característicos ao direito autoral, mas 
ainda assim compor um design do estabelecimento. o que o direito não 
faculta é a sobreposição de tutelas para os mesmos fatos geradores, visto 
que tal incidiria contra o progresso (art. 5o, XXiX, da CrfB) tecnológico, 

10.05.2010, Juíza Claudia Wilken, uma sociedade empresária intentou pretensão contra 
outros sujeitos de direito que teriam, entre outros fatos, se apropriado do look and feel, 
o trade dress, de seu sítio online. Apesar de ter acolhido a motion to desmiss (uma espé-
cie de indeferimento, parcial, sumário) dos Réus, o juízo deixou claro que o conjunto 
imagem cibernético é sim tutelado per se (desde que se demonstre que o mesmo não 
é funcional, que já goza de secondary meaning, e que há substancial semelhança entre 
agentes econômicos), mas que o Autor não foi específico o suficiente sobre o que, exa-
tamente, teria sido vilipendiado. Ou seja, apenas se o Demandante tivesse claramente 
descrito quais as combinações dos elementos ornamentais que comporiam seu trade 
dress é que haveria “suficiência descritiva” para permitir a adequada defesa ao Réu. 
Entretanto, um dos pontos interessantes da lide é que o Autor suscitou que o mesmo 
fato gerador (conduta do réu) teria: i) violado seu trade dress, ii) violado os direitos 
autorais do seu trade dress (o Requerente depositou o ornamento virtual no Escritório 
Americano de Direitos Autorais), e iii) ter-se-ia concorrência desleal e enriquecimento 
sem causa pela cópia do trade dress. Ou seja, o que se discutiu ali foi a possibilidade 
de superposição de direitos de propriedade intelectual o que, no caso brasileiro, é 
expressamente vedado em Lei e pela ordem constitucional.
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econômico e social, e maximizaria os interesses de apenas um dos polos 
relacionais (proprietário) ao despeito dos demais (não proprietários). 
afigura-se como mais provável que os trade dress dos e-stabelecimentos 
se enquadrarão como fattispecie da última hipótese, recebendo salva-
guarda da vedação à competição desleal. repita-se: é uma hipótese em 
que o software, de tutela proprietária e de incidência (ainda que produto 
de “gambiarra jurídica”) do direito autoral, é um mero instrumento, da 
criação estética trade dress.

Entretanto, não é impossível (mesmo que raramente tal ocorra) que 
o uso dos códigos binários gere uma obra de design (ainda que utilizado 
como pano de fundo do e-stabelecimento) dotada de nuclear forma ex-
pressiva. nesta hipótese estar-se-á diante de um fruto protegido pela Lei 
número 9.610/98, enquanto a ferramenta empenhada em tal edificação 
intelectual receba a proteção da Lei número 9.609/98. fato é que os 
estabelecimentos comerciais na internet atraem pontos em comum de 
fattispecie diferentes, colaborando para permitir esta forma mercantil, 
mas, de outro lado, sem legitimar ou demandar a sobreposição de direitos 
que é maléfica à sociedade.

8.7 os elementos simbólicos e a internet

no contexto internauta, pode-se afirmar que os elementos sim-
bólicos tradicionais são as fontes – comunicação nominativa comum 
–, o pano de fundo de cores, o uso de imagens (estáticas), e a eventual 
estilização – design – dos signos antes narrados. Por sua vez, pode-se 
classificar o uso de sons, recursos visuais (dinâmicos), e respostas iterativas 
com transmissão entre presentes, como elementos não-tradicionais; ou, 
rectius, mais recentes. a utência de música como chamariz de clientela 
nas tradicionais aziendas não é propriamente uma novidade1189, mas o 
empenho de canções e recursos sonoros nos e-stabelecimentos é rela-
tivamente contemporâneo. Consigna-se, todavia, a diferença entre as 
aziendas cibernéticas que tem no conteúdo audiovisual o seu leitmotiv, a 

1189  “Não se podia negar que uma loja (...) propicie entretenimento musical aos tran-
seuntes ou frequentadores encerra maiores atrativos (...) Enfim, a música é um 
chamariz para o freguês” CHAVES, Antonio. Estabelecimentos Comerciais – Lojas – 
Supermercados – sintonização de Aparelhos Receptadores de Serviços de Radiofidusão 
– Direitos Autorais. São Paulo: Revista de Direito mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, Ano XXVI, nº 67, Julho/Setembro de 1987, p. 103.
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exemplo do Youtube, para com os estabelecimentos que usam do recurso 
estético sonoro como mera ambientação de seu enfoque principal. no 
primeiro caso, o produto ou serviço é a obra autoral o elemento final e 
primordial, enquanto no segundo – e este é o ponto enveredado neste 
subcapítulo – a utência musical é para adornar, ornamentar o consumo 
de outro fito. Há, no comércio eletrônico, no entanto, uma terceira forma 
de utilização musical, particularmente afeita aos e-stabelecimentos de 
negociam licenças de uso (a exemplo do apple itunes – http://www.
apple.com/br/itunes/) de canções no formato MP3, em que o consumidor 
pode realizar uma espécie de “test drive”, ou de degustação de um excer-
to, ter acesso a um pequeno trecho do produto que pode vir a adquirir. 
neste tertium genus do empenho musical, o aspecto sonoro opera com 
o mesmo fito de uma expressão de publicidade, tratando de mera técnica 
de estímulo ao consumo – intermediando o fim em si mesmo, e media-
tamente como ornamento.

Conforme antecipado em capítulo pretérito, o e-comércio expande 
os conceitos jurídicos quanto ao ambiente da concorrência, em especial 
no que é tocante aos mercados relevantes. Quando se estiver diante de 
produtos imperecíveis, e os custos de frete forem relativamente baixos ou 
inexistentes (vide hipóteses do bem adquirido ser um serviço cibernético, 
um software, ou qualquer outro bem imaterial), as chances de fazer uso 
de aziendas com o emprego de língua estrangeira é ainda maior. talvez o 
único aspecto positivo da chamada “globalização” (no e para o Brasil) seja 
a crescente migração provisória ou definitiva, o acesso a passagens aéreas 
a custo mais acessível, e, portanto, o maior contato com outras línguas e 
culturas. nestas hipóteses, de uso de aziendas internautas de proveniência 
alienígena, o consumidor poderá optar pela contratação que envolva o 
menor uso de intermediários, e, com isso, evitar sítios cibernéticos nacio-
nais que sejam meros importadores junto a outros e-stabelecimentos ou 
estabelecimentos. Como não se desconhece, a língua que representa um 
esperanto nas vias cibernéticas é o inglês, e muitos consumidores – em que 
pese compreenderem algumas palavras – de sítios online, não dominam 
com completude tal forma comunicativa1190. Entretanto, acaso o titular 

1190  “Hoje há uma clara tendência de que os portais nacionais atendam primordialmente 
as necessidades das empresas que atuam no Brasil. Isso ocorre por vários fatores. Em 
primeiro lugar, existe a questão cultural, tanto no aspecto das preferências dos consu-
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tenha edificado um site com uma “arrumação” simplificada, com formas 
visuais atraentes, tais “analfabetos”1191 (perante a língua estrangeira) 
podem ter sua compreensão, memorização, e vinculação para o período 
doravante. Hipótese semelhante se deu com a produção de conteúdo 
audiovisual à época do cinema mudo (em que os sons eram músicas 
– seja ao vivo nos cinemas, ou aquelas gravadas sobre a obra visual), 
que era exibido, indistintamente em toda parte do mundo. Quando se 
rompeu com a “mudez” das personagens para lhes atribuir voz, antes das 

midores quanto da barreira da língua. Em segundo, podem existir questões técnicas 
que dificultam a colocação de lojas virtuais fora do Brasil. Em terceiro, pode também 
haver dificuldades com relação a transações financeiras que devam ser realizadas no 
ato do pagamento ou mesmo problemas alfandegários quando envolver a importação 
de produto” BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro
-Relator Cleveland Prates Teixeira, Ato de Concentração 08012003386/2001-73, 
J. 02.10.2002. Em sentido parecido: “o sucesso de um mecanismo de busca está 
associado à sua capacidade de efetivamente aproximar usuários de anunciantes. 
Portanto, é necessário conhecimento dos usuários-alvo, o que é usualmente feito por 
meio de avaliação contínua das buscas realizadas. Assim para que um agente atue 
efetivamente em um mercado geográfico, é necessário que ele obtenha volume de 
buscas suficiente para prever o comportamento dos usuários da região. Um agente 
sem experiência prévia em buscas realizadas por usuários brasileiros seria menos 
capaz de oferecer resultados (e links patrocinados) eficazes e, consequentemente, 
não seria considerado uma alternativa adequada por usuários ou anunciantes. Por 
este motivo opto por restringir a dimensão geográfica do mercado ao Brasil”. BRASIL, 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselheiro-Relator Fernando de 
Magalhães Furlan, Ato de Concentração 08012006419/2009-94, J. 16.12.2009.

1191  “O acórdão recorrido, ao apreciar os fatos que envolvem a controvérsia (apreciação 
da qual esta Corte não poderá se afastar), julgou improcedente a pretensão das ora 
recorrentes, não por considerar distintas as marcas ora discutidas, mas porque, não 
obstante as considerasse parecidas, o consumidor atento não seria enganado pela 
semelhança (...) A interpretação dada pelo Tribunal ao art. 129 da LPI/96, com todas 
as vênias, não é a mais consentânea com a Lei. Em nenhum momento a Lei exige 
que a semelhança entre as marcas seja grande a ponto de confundir até mesmo o 
observador atento. Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar 
confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, 
ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente 
que não se trata de um “jogo de sete erros”. A Lei se destina, não ao consumidor 
atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra 
em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descurar o fato de 
que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao 
menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas 
de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor 
distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores 
apresentadas e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a 
marca “Brilhante” e dos produtos com a marca “BioBrilho” que constam do processo, 
é nítida a possibilidade de confusão. Em um olhar rápido, as embalagens são muito 
parecidas” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 
698855/RJ, DJ 29.10.2007.



320 - e—stabelecimento

dublagens e das legendas, tal evolução gerou a retroação comunicativa 
para os não iniciados na língua em que fora gravada a obra. tal racio-
cínio pode ser transposto ao caso das aziendas virtuais. os titulares de 
e-stabelecimentos laboram para que seus programadores e web designers 
construam uma plataforma transparente e amigável1192, simplificando a 
complexidade ínsita ao uso da informática, e às aquisições virtuais1193. 
noutras palavras, superam-se barreiras geográficas e linguísticas com o 
uso dos elementos estéticos de distintividade-empresarial.

ou seja, não é impossível que o goodwill objetivo seja constituído 
com base no trade dress do e-stabelecimento, já que a compreensão con-
globante da azienda, de todas as suas ofertas, aplicativos, e opções em si, 
não é dada a todos os consumidores1194 ou possíveis interlocutores. Como 
boa parte do consumo online parte do uso das aziendas virtuais de busca, 
que disponibilizam ferramentas de tradução de resultados, a conexão 
mnemônica do consumidor pode se dar, tão somente, com os aspectos 
estéticos do fundo de comércio (mesmo porque o uso de cookies faz com 
que o consumidor não tenha, sequer, que decorar o nome de domínio). 
Em um mercado de cerca de 600 milhões de websites ativos, o trade dress 
do e-stabelecimento pode ser a única maneira de capturar o interesse dos 
interlocutores1195. deste modo fica evidente que os fatores ambientais, 
como o uso de cores, a arrumação dos links e mapeamento dos sites, a 
escolha de fontes maiores nos elementos nominativos e informações, a 
execução de música ou de conteúdo audiovisual, impactam e influenciam 
os consumidores1196. Por sinal, pesquisas apontam que a música ambiente 
pode atrair clientes (ainda que estes não tenham plena consciência disto) 
ao consumo de determinados produtos em um distribuidor, a despeito de 
outros tantos, pela associação que determinadas canções realizam para 

1192  MCCALLION, Kristen. Protect A Distinctive Website With Trade Dress Law. Disponível 
em http://www.law360.com/articles/516269/protect-a-distinctive-website-with-
trade-dress-law, acessado em 04.05.2015, às 18:47.

1193  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 33.

1194  BENTLEY, Lionel & SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 2ª Edição, Nova Iorque: 
Oxford University Press, 2004, p. 713.

1195  GATIEN, Konrad. Trade Dress for Websites. Disponível em http://stubbsalderton.
com/2013/07/trade-dress-for-websites/, acessado em 04.05.2015, às 19:20.

1196  MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Tra-
dução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 28.
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com específicos objetos de consumo.1197 a sonoridade é minuciosamente 
eleita para refletir a distintividade do e-stabelecimento, ou, quando integra 
o serviço final da azienda, muitas vezes o titular portando os dados das 
experiências de consumo pretéritas, sugere e dá destaque aos estilos de 
preferência do consumidor.

outrossim, concebe-se o uso de técnicas sensoriais complementares 
à visão dentro daquilo que se cognomina de multimodalidade1198, de modo 
que o consumidor tenha uma experiência mais ampla da proposta de 
consumo, distinta daquela realizada pessoalmente, mas não tão delimitada 
e distante como se se fizesse uma compra por telefone.

9. conclusões

Visto os três perfis (conceitual, estrutural e comunicacional) do 
estabelecimento, mister fazer a síntese de conexão das ideias expressas 
nesta tese. frise-se que a presente obra não deixa de ter como linha de 
pensamento o problema tocante à ausência de regulação, e a tensão ha-
vida sobre os setores econômicos que fazem uso intenso da internet. Em 
outras palavras, reconhece-se que por não haver uma atuação proativa dos 
Poderes Públicos, tem havido uma construção de uma realidade própria, 
e um contexto de insegurança aos players dos ciber mercados.

Como se viu, o estabelecimento comercial na internet cuida da 
terceira espécie, na história, de aziendas virtuais, tendo sido antecedida 

1197  “Nós julgamos produtos pela caixa, livros pela capa e até balanços anuais de 
corporações pelo melhor acabamento em papel brilhante. Por isso os médicos 
institivamente se “embrulham” em belas camisas e gravatas; pela mesma razão, 
não é aconselhável que advogados se reúnam com os clientes trajando camisetas 
com logótipos de cerveja. No estudo sobre os vinhos, foram colocados quatro 
vinhos franceses e quatro alemães, dos mesmos tipos e com os mesmos preços, 
nas prateleiras de um supermercado na Inglaterra. Em dias alternados tocavam-se 
canções francesas ou alemãs em um aparelho de som no alto da prateleira onde 
estavam dispostas as garrafas. Nos dias em que tocava a música francesa, 77% dos 
vinhos comprados eram franceses, enquanto nos dias da música alemã, 73% dos 
vinhos eram alemães. Nitidamente a música foi um fator crucial no tipo de vinho 
que os consumidores escolheram comprar. Mas quando indagados se a música 
tinha influenciado a sua escolha. Só um comprador em cada sete respondeu que 
sim” MLODINOW, Leonard. Subliminar. Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. 
Tradução de Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2012, p. 29.

1198  LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 
1996, p. 67.
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pelas rádios e Canais televisivos. nesta senda, apurou-se como um 
e-stabelecimento pode contar com bens materiais sem descaracterizar 
sua essência de predomínio imaterial, visto que o fonds de commerce não 
se exaure no fonds de boutique. 

Entretanto, ao contrário de seus predecessores, o estabelecimento 
na internet efetivamente tende à internacionalização mercantil e não 
enfrenta tantas barreiras à entrada em termos de investimentos pecu-
niários. apurou-se que as relações econômicas funcionam darwinia-
namente, buscando os caminhos que propulsionem a maior eficiência 
(lucro) e os menores custos. Portanto, em especial para comerciantes 
menores e medianos, os e-stabelecimentos podem representar um me-
nor custo produtivo, e evitar certos ônus tributários (iPtu), contratuais 
(locação imobiliária) e obrigações propter rem (direitos de vizinhança e 
taxas condominiais).

Com relação ao aviamento, diferentemente do que ocorre com os es-
tabelecimentos físicos, o cliente ou freguês (ao menos seus dados sensíveis) 
integra parte do patrimônio econômico do titular do e-stabelecimento. 
tal se dá visto que a audiência conquistada irá engendrar maior ou menor 
remuneração via anúncios pagos, ou a alienação de dados para maior 
eficácia publicitária.

aliás, diferentemente de uma constatação maniqueísta, não se imagina 
que o agente econômico que mercantilize via estabelecimentos comerciais na 
Internet rechace o emprego, simultâneo, dos estabelecimentos tradicionais. 
as tecnologias que laboram com a internet não importam na exclusão 
dos metiês tangíveis, tal como a fotografia não tornou obsoleta a pintura, 
o cinema não faliu o teatro, mas todo novo iter revolucionou a apreciação 
de seu antecessor. ou seja, os e-stabelecimentos podem simbioticamente 
conviver com os estabelecimentos físicos, à exemplo dos sistemas bancários 
eletrônicos, os guichês automatizados em aeroportos etc.

Contemplou-se, ainda, como os e-stabelecimentos alteram as pers-
pectivas clássicas da concorrência, peculiarmente no tocante aos requisitos 
da territorialidade, e o da identidade dos produtos/serviços. Em primeiro 
lugar, no tocante às zonas de atuação, a depender do custo do frete, ou se 
o bem em si for imaterial, não é o domínio de origem (“.com”, “.net” etc) 
em si que definirá o mercado relevante, mas sim a grosso modo, a essência 
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do destino. Por sua vez, em segundo lugar, a ampliação de interlocução 
entre consumidores e fornecedores permite a expansão do conceito de 
elasticidade dos bens e serviços, o que torna ainda mais complexa a análise 
concorrencial entre agentes que se rivalizam online.

Pelo mesmo contexto, obrigações conhecidas como a cláusula de 
não concorrência também merecem uma reanálise. não será pelo sufi-
xo do nome de domínio, ou por longos hiatos temporais (cinco anos) 
incompatíveis com as céleres transformações dos mercados internautas, 
que se poderá impor modelos retrógrados e anticompetitivos.

ademais, no sentido de facilitar a qualificação e classificação das 
universalidades, apurou-se que a virtualidade pode ser integral (i) nos 
estabelecimentos exclusivamente internautas; pode ser majoritária, (ii) nos 
estabelecimentos predominantemente cibernéticos; ou pode ser meramente 
adjacente, (iii) nos estabelecimentos acessoriamente online.

não obstante, também se perfilou entendimento segundo o qual o 
Código Civil deixou fattispecie sinuosa sobre a interpretação da azien-
da (tradicional ou cibernética) enquanto universitas juris ou facti. Pelo 
padrão predominante, a legislação trata os estabelecimentos como uni-
versalidades de fato, mas há exceções ao modelo (como nas hipóteses de 
usufruto, de penhor, de proteção ao crédito no trespasse, ou na separação 
patrimonial realizada por autonomia privada), que demonstram uma 
abertura para patrimônios de afetação lato sensu. 

Com relação à estrutura jurídica que lhe ampara, analisou-se como 
o e-stabelecimento é uma forma de propriedade comercial; que é dotada 
de estrutura e função própria e distinta das demais propriedades cons-
titucionais. neste contexto, está-se a tratar das propriedades sobre bens 
de produção, razão pela qual é caracterizada pela sua dinamicidade, sua 
célere obsolescência, e pelo fato segundo o qual é o conjunto o objeto 
da titularidade (ainda que um ou outro elemento não pertença ao senhor 
do estabelecimento). aliás, foi contemplado como a Internet é um meio 
diferenciado, posto que aberto à terceira forma proprietária qual seja a 
dos bens comuns. não é nada estranho aos e-stabelecimentos o uso dos 
softwares livres (objeto de desenvolvimento via compáscuo) e demais tec-
nologias não afeitas à dicotomia propriedade pública/privada.
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no tocante à circulação de bens, e a inexistência de um dever jurídico 
para a reposição (sub-rogação) daquilo que, após o comércio, importou 
em desfalque de ativos, apurou-se como falsa hipótese já que o mercado 
e o contexto levarão o capitalista à reposição dos bens, visando à função 
social da atividade empresarial (preservação e manutenção mercantil).

Percebeu-se, também, ser enganosa a perspectiva de que a autonomia 
privada, ao contrário da imposição textual-legislativa, circunscreveria 
a qualificação de uma determinada universalidade como de fato ou de 
uma afetação patrimonial. a lei das incorporações imobiliárias, ou o caso 
dos bens de família, demonstram como autonomia privada e preceito 
facultativo não estão em rota de colisão. Por sua vez, também se discor-
dou de seara doutrinaria que enxerga no mito da unicidade das fontes do 
direito para o direito Positivo, como habilitador, com exclusividade das 
hipóteses de segregação patrimonial.

as fundações são vetustas hipóteses de reunião patrimonial fincada 
no objeto e não nos sujeitos. tal despersonalização em prol da função se 
aproxima das circunstâncias do comércio eletrônico, em que partes (ou 
computadores programados) contratam sem se conhecer. a doutrina 
existente já se deu conta dos benefícios advindos do alargamento da ca-
tegoria da fundação, ainda que o ranço do positivismo legalista reprima 
tais ideologias.

neste sentido, a presente tese enveredou entendimento que presti-
gia a autonomia privada, dentro da juridicidade, tomando emprestadas 
as hipóteses legislativas que permitam a separação patrimonial para os 
bens imóveis. não é qualquer segredo que o avanço legal histórico parte 
da primazia dos bens de raiz para, então, reconhecer e prestigiar os bens 
mobiliários. Por esta razão, e não por qualquer outra, inexiste positivação 
específica para a afetação patrimonial de bens móveis, mas que com o 
sistema não é incompatível.

Para o mundo da Internet, desde que respeitada a publicidade (junta 
comercial) solene somada à divulgação factual (informação precisa 
e clara aos terceiros nos sítios virtuais), a separação patrimonial do 
e-stabelecimento pode ser uma forma interessante de catalisar a ati-
vidade mercantil. Portanto, ao invés de se possibilitar apenas uma via, 
como a da constituição de nova personalidade jurídica, é saudável que 
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o século XXi reconheça o contexto da pós-modernidade e não proíba 
a separação patrimonial proba.

Por sua vez, verificou-se que o perfil comunicacional dos e- 
-stabelecimentos depende essencialmente dos signos distintivos. no to-
cante aos nomes de domínio e marcas, diferentemente do que ocorre com 
os estabelecimentos tradicionais, estudou-se como os e-stabelecimentos 
de intermediação de buscas já facultam as pesquisas iconográficas e 
sonoras, o que tende a realçar os elementos não tradicionais (figurativos 
e auditivos) dos signos.

não obstante, perscrutou-se como a semiótica presente na seleção dos 
sinais distintivos eleitos auxilia o êxito ou o fracasso dos e-stabelecimentos, 
tendo em vista participar do capital reputacional ou simbólico dos mesmos. 
Com a despersonalização e objetivação do comércio, o iter de conexão 
mnemônica (a marca ou o nome de domínio) torna-se essencial para a 
manutenção da clientela. Contudo, a internet não é apenas um catalisador 
da divulgação positiva dos estabelecimentos virtuais, visto que estes também 
estão mais frágeis às críticas (legítimas ou maliciosas) via redes sociais, ou por 
e-stabelecimentos cuja lucratividade advém dos consumidores que avaliam 
terceiros. neste sentido percebe-se que há exponencial risco à concorrência 
desleal, mas também aos danos injustos perpetrados por não concorrentes 
que são, qualitativamente, mais abrigados pela liberdade de expressão.

sob a lente dos demais signos distintivos (não registráveis), averiguou-
se como os e-stabelecimentos dialogarão constantemente via conjunto-ima-
gem (na expressão anglófona do trade dress), para formar sua distintividade. 
semiologicamente, os e-stabelecimentos de sucesso são copiados por tercei-
ros, que farão uso de cores e arranjos (look-and-feel) próximos. Entretanto, ao 
contrário de uma vitimização empresarial, a celeridade com a qual se opera 
a transformação estética dos estabelecimentos virtuais muito se aproxima 
do ramo da moda.

Portanto, através do tempo de liderança (hiato entre inovação orna-
mental e aproximação dos terceiros) o agente econômico na internet será 
estimulado à renovar-se. Por outro lado, o próprio consumidor inserto na 
realidade cibernética não é estático, e esperará a atualização de interface 
que liga seu poder de compra a um e-stabelecimento ou outro. assim, 
o conteúdo dos nomes de domínio (ou dos aplicativos) laborarão com 



326 - e—stabelecimento

programas de computador para rejuvenescer seu trade dress e manter a 
iteratividade do funcionamento ininterrupto do e-comércio.

desde o advento da obra prima de oscar Barreto filho (homo te-
mática à presente tese) o contexto social cambiou do predomínio do setor 
industrial para a Era da informação. neste quadrante, o e-stabelecimento e 
suas dimensões multimodais, seu enfoque internacionalizado, é simultâneo 
ao estabelecimento tradicional, mas dele bastante diferente.

Com a fixação do tríplice perfil aqui proposto, espera-se inaugurar 
uma nova fase analítica desta pujante realidade do direito Comercial, 
para, então, auxiliar a doutrina no estudo das possibilidades e limites 
dos e-stabelecimentos. Já se apura os enormes riscos envoltos na ten-
dência centrípeta com a qual capitais internacionais realizam grandes 
“e-trespasses” e “e-incorporações”, sem a suficiente cautela por parte das 
autoridades antitrustes.

Por fim, que a cidadania brasileira demande a adequada regulação 
do comércio online (de preferência que o seja bem diferente do Marco 
Civil da internet, que acabou por francamente salvaguardar os gigantes 
provedores cibernéticos), de modo a evitar que os fatores reais do poder 
retoricamente convençam-nos das “benesses do laissez faire”. Como foi 
visto, enquanto a ignorância proposital do poder público se delonga, 
arquitetura cibernética (o “código” segundo Lawrence Lessig) é empe-
nhada pelos donos do poder de modo a habilitar-lhes o que a lei proíbe, 
ou a restringir as liberdades facultadas pela juridicidade.
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