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1. IN TRO D U Ç ÃO

Nos últim os tem pos, o m undo vem  atravessando um  processo que se resolveu 
denom inar “globalização” , com  im portantes conseqüências para a econom ia dos países.

U m  dos seus principais efeitos foi a form ação de grandes blocos econôm icos, em 
face da associação das nações, objetivando a derrubada das barreiras alfandegárias e a 
criação de um a área com um  de livre com ércio, com o já  se observa na Europa e nos países 
signatários do N afta e do M ercosul.

Outro resultado desse fenôm eno foi um a onda de fusões, incorporações e vendas de 
em presas e de estabelecim entos com erciais, principalm ente nos casos das firm as que
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chegam  para se instalar em outros países, norm alm ente optando por ingressar no novo 
m ercado através de em preendim entos já  estabelecidos.

A ssim , o m om ento é propício para se reestudar a questão  do restabelecim ento  do 
alienante após a transferência do fundo de com ércio. Pode haver o re tom o ao exercício 
da m esm a atividade em  um  curto espaço de tem po?

A  resposta a esta e a outras indagações constitui, pois, a finalidade do presente 
trabalho.

• H á de se registrar que, não obstante dirigido de form a m ais específica à análise da 
interdição da concorrência, o ensaio tem  início com  algum as noções básicas acerca do tem a 
central do qual deriva -  estabelecim ento com ercial - ,  de form a a facilitar a sua com preensão, 
destacando-se, ainda, institutos por vezes suscitados jun to  à questão do restabelecim ento -  o 
aviam ento e a clientela - ,  o que justifica  a explanação, ainda que célere.

2. ESTABELEC IM EN TO  C O M ERC IAL

2 .1 Conceito

N ão se pode com eçar a desenvolver um  tem a sem traçar os seus contornos, daí por que 
a preocupação inicial em elucidar a definição de estabelecim ento com ercial, tam bém  
conhecido pelas expressões fundo de com ércio, utilizada pelos franceses (fonds de com merce) 
ou azienda, esta últim a em face da influência do direito italiano no estudo do instituto.

A nalisando a posição dos doutrinadores acerca da m atéria, observa-se que a m esm a 
não com porta m aiores controvérsias.

Para o Prof. A lfredo de A ssis G onçalves N eto (E stabelecim ento com ercial, d ivulgado 
no Curso de M estrado em D ireito  m inistrado na U FRN , N atal/R N , m arço/98), “o 
estabelecim ento com ercial é, assim , o conjunto de bens (elem entos) de que se u tiliza  o 
em presário  para o exercício de sua atividade ou, m ais precisam ente, o com plexo de bens 
u tilizados pelo em presário  com o instrum ento  de sua atividade em presarial; é, em  resum o, 
sua ferram enta de trabalho” .

Já R ubens R equião (Curso de direito  com ercial. 21. ed., São Paulo : Saraiva, 1993. 
v. 1, p. 203-4) assim  leciona: “O fundo de com ércio ou estabelecim ento  com ercial é o 
instrum ento da atividade do em presário. C om  ele o em presário  com ercial aparelha-se para 
exercer sua atividade. Form a o fundo de com ércio a base física da em presa, constitu indo 
um  instrum ento da atividade em presarial. O C ódigo italiano o define com o o com plexo 
dos bens organizados pelo em presário, para o exercício da em presa” .

Em  sua obra Teoria do estabelecim ento com ercial. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988. 
p. 75, o M estre O scar B arreto Filho lança a seguinte definição: “com plexo de bens, 
m ateriais e im ateriais, que constituem  o instrum ento utilizado pelo com erciante para a 
exploração de determ inada atividade m ercantil” .

Em  resum o, o estabelecim ento com ercial constitui o conjunto de bens em pregados 
pelo em presário  no exercício de sua atividade.

2.2 N atureza juríd ica

Em bora a questão tenha suscitado polêm icas, com  o surgim ento de várias teorias, 
hoje em dia já  se encontra pacificada, no sentido de que o estabelecim ento  com ercial deve 
ser com preendido com o um a universalidade de fato, ou seja, um  conjunto de bens reunidos 
pela vontade de seu proprietário, para a consecução de um objetivo.
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N ão se pode, pois, confundir a azienda  com  um a universitas ju r is , com o alguns já  
defenderam , tendo em  vista que esta apenas se constitui, no d ireito  brasileiro, por força 
de lei, com o acontece com  a herança, a m assa falida etc.

No estabelecim ento com ercial falta essa característica do surgim ento por determ i
nação legal, m otivo pelo qual ele se insere no âm bito das universitas fa c ti, assim  com o 
ocorre com  o rebanho, a biblioteca, dentre outros, cujas unidades são reunidas pela vontade 
de seu proprietário, form ando um todo, de m odo a alcançar um a finalidade predefinida.

2.3 Aviam ento

D iferentem ente do que acontece com  relação aos dois tópicos anteriorm ente 
expostos, o aviam ento ainda vem levantando certos questionam entos.

Fran M artins (Curso de direito com ercial. 8. ed., R io de Janeiro : Forense, 1981. 
p. 513) o qualifica com o um  bem  im aterial: “Tam bém  constitui elem ento do fundo de 
com ércio a propriedade im aterial, que se caracteriza pelo que se costum ou cham ar de 
aviam ento, e pela freguesia, elem ento do aviam ento que, pela sua im portância na m archa 
dos negócios do com erciante, tem papel preponderante nos m esm os”.

Inobstante, com o adverte A lfredo de A ssis G onçalves N eto (op. cit.), a m aioria dos 
doutrinadores repudia a tese de ser o aviam ento um  bem  im aterial, pois nenhum  texto legal 
daria apoio a essa concepção. No m esm o sentido, O scar B arreto Filho (op. cit., p. 171) 
afirm a que seria “m era abstração falar do aviam ento com o coisa ou elem ento existente 
por si próprio, independente do estabelecim ento. O aviam ento existe no estabelecim ento, 
com o a beleza, a saúde ou a honradez existem  na  pessoa hum ana, a velocidade no  
autom óvel, a fertilidade no solo, constituindo qualidades incindíveis dos entes a que se 
referem . O aviam ento não existe com o elem ento separado do estabelecim ento, e, portanto, 
não pode constitu ir em  si e por si objeto autônom o de direitos, suscetível de ser alienado, 
ou dado em garantia” (grifos originais).

A ssim , afastada a idéia de ser o aviam ento um  bem  im aterial, nem  tam pouco um a 
entidade independente do estabelecim ento, há de se concebê-lo com o um a qualidade ou 
atributo do estabelecim ento, definindo-o, com  apoio nos escólios dos m estres paranaense 
e paulista supracitados, com o “o resultado de um  conjunto de variados fatores pessoais, 
m ateriais e im ateriais, que conferem  a dado estabelecim ento  in concreto  a aptidão de 
produzir lucros” (O scar B arreto Filho, op. cit., p. 169).

D essa form a, em  face do aviam ento, o estabelecim ento  com ercial tem  um  valor 
próprio, que varia de acordo com a qualidade e a harm onia dos fatores m encionados, sendo 
superior ao som atório de todos os bens que integram  o fundo de com ércio.

2.4 C lientela

O estudo da clientela m uito se assem elha ao do aviam ento, pois em am bos os 
institutos encontram os características sem elhantes e controvérsias acerca de suas reais 
conotações.

Há quem  defenda a posição de que a clientela se confunde com  o próprio fundo de 
com ércio, com o R ubens Requião (op. cit., p. 205): “O direito sobre o fundo de com ércio é, 
com o todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos 
elem entos de exploração. A clientela não é, com o se diz, um elem ento do fundo, é o próprio  
fundo . Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elem entos diversos: a situação do 
lócal, o nom e com ercial ou a insígnia, a qualidade do m aterial ou das mercadorias. Eis por 
que seguidam ente é um  ou outro desses elem entos que é o elem ento do fundo” (grifei).
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N a verdade, assim  com o o aviam ento, a clientela não constitui um  elem ento do fundo 
de com ércio, m as sim  um  atributo ou qualidade desse, podendo ser com preendida com o 
um  conjunto de pessoas qüe, eventualm ente ou com  habitualidade, realiza negócios no 
estabelecim ento.

C om  propriedade, assevera A lfredo de A ssis G onçalves N eto (op. cit.): “É certo que 
a clientela, sob o ponto de vista econôm ico, representa um valor que, em  certos casos, pode 
ser até superior ao do resultante do som atório dos bens do estabelecim ento. M as, assim  
com o ocoire no aviam ento, esse valor não existe sozinho, senão agregado ao próprio 
estabelecim ento. Esse paralelo da clientela com  o aviam ento fez com  que surgissem  
opiniões identificando-os. Todavia em bora am bos possam  ser considerados com o qualidades 
ou atributos do estabelecim ento, não há com o confundi-los. O aviam ento advém  de vários 
fatores, dentre eles o movim ento dos negócios causado pelas pessoas que acorrem  ao 
estabelecim ento. D o m esm o modo, a clientela surge pela com binação de fatores sem elhan
tes, podendo ser um  deles o aviam ento. A ssim , ora prepondera um, ora outro: a clientela 
pode ser resultado do aviam ento, da m esm a form a que o aviam ento pode resultar da 
clientela... não é possível fa la r  em  tutela juríd ica  do aviam ento ou da clientela; eles são  
protegidos não em si mesmos, m as através das norm as que incidem  sobre o estabelecim ento
-  isto é, sobre o bem  que, em expressão proposital, enaltecem  ou qualificam "  (grifei).

3. O RESTABELEC IM EN TO  D O  A L IE N A N TE  A P Ó S O TRESPASSE D O  F U N D O  D E  
CO M ÉRC IO

3.1 A  alienação do fu n d o  de com ércio da Fábrica de Juta de Santana

O tem a pertinente ao restabelecim ento do alienante de um  fundo de com ércio ganhou 
relevo a partir de um a questão jud ic ia l envolvendo a C om panhia N acional de Tecidos de 
Juta, de um  lado, com o autora, e de outro, o C onde Á lvares Penteado e a C om panhia 
Paulista de A niagem , aforada em São Paulo, no ano de 1913.

Os advogados das partes, por si sós, já  garantiam  a excelência dos debates, pois a 
ação patrocinada por José X avier C arvalho de M endonça, sendo que Rui B arbosa assum iu 
a defesa dos réus jun to  ao Pretório  Excelso.

A época, o C onde Á lvares Penteado havia constituído a C om panhia N acional de 
Tecidos de Juta, proprietária da Fábrica de Juta Santana, transferindo, em seguida, o fundo 
de com ércio. C erca de um ano depois, o C onde fundou nova fábrica no m esm o bairro em 
que funcionava a anterior. A ssim , sob o argum ento de que a venda do estabelecim ento 
com ercial im portava em considerar im plícita a transferência da clientela, a ação foi 
prom ovida requerendo a condenação em indenização.

A defesa concentrou-se na tese de que a renúncia ao direito  ao exercício de certo  
ram o de negócio teria que ser expressa, o que não ocorrera, restando vencedora, em  sede 
de em bargos, no STF.

A s teses defendidas pelos notáveis causídicos, pelas suas im portâncias, m erecem , 
ainda que de form a sintética, ser elucidadas em  tópicos destacados.

3.2 A tese de Rui Barbosa

As lições de Rui B arbosa acerca da m atéria se encontram  esboçadas no m em orial 
que apresentou na C orte Suprem a, intitulado A s cessões de clientela e a interdição de
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concorrência nas a lienações de estabelecim entos com erciais e industriais, publicado na 
coleção O bras C om pletas de Rui B arbosa, R io de Janeiro : M inistério  da Educação e 
Saúde, 1948, t. I, v. XL.

D entre os vários argum entos que form aram  a doutrina defendida, constata-se que o 
principal deles se concentra no fato de que a vedação ao restabelecim ento do alienante 
é conseqüência da cláusula expressa da cessão de clientela, de m aneira que, inexistindo 
tal convenção, perm ite-se o retom o ao m esm o ram o do negócio. D o extenso e m inucioso 
texto acerca do assunto, pode-se extrair a seguinte passagem , que bem  revela tal ilação: 
“ 124. D iscutindo, na parte antecedente desta razões, a ju risp rudência  indicada com o 
favorável à teoria que com batem os, deixam os evidenciado que a interdição, ao cedente, 
de se reestabelecer, nas a lienações de casas de comércio, não se verifica, onde não existir  
cessão da clientela. O utrossim , pari passu, m ostram os que a cessão da clientela, expressão  
habitual da renúncia ao direito de se reestabelecer o cedente num  com ércio igual ao  
cedido, não em ana ipso ju re  da natureza destas cessões, pela regra da obrigação geral da 
garantia na com pra e venda, mas de uma convenção especia l entre o negociante, que aliena  
o seu negócio, e o que o adquire” (p. 135 -  grifei).

C om  base em  tais considerações, verifica-se que o grande m estre considerava o fundo 
de com ércio e a clientela com o coisas distintas, que podiam , pois, cindir-se, conform e 
ressaltou: “ 125. Se a clientela fôsse parte inseparável do fo n d s  de com merce, claro está 
que da cessão da casa de com ércio resultaria, necessàriam ente, a da clientela. E sta seria, 
então, cláusula inerente e subentendida nesses contratos... A contece, porém , que a clientela 
não constitui parte inseparável da exploração com ercial” 1 (p. 136).

3.3 A doutrina de C arvalho de M endonça

A corrente capitaneada por C arvalho de M endonça é form ulada no sentido de que 
o alienante tem  a obrigação legal de fazer boa ao adquirente a coisa vendida, o que acarreta 
a proibição de se restabelecer no m esm o ramo.

Tal posição se encontra dem onstrada em  sua obra Tratado de direito com ercial 
brasileiro, 2. ed., R io de Janeiro, Freitas Bastos, 1934, v. VI, L ivro IV, p. 157-8: “U m a 
das garantias devidas pelo vendedor é fazer boa ao com prador a cousa vendida, e não 
inquietá-lo  na sua posse e dom ínio (Cod. C om m ercial, arts. 214 e 215). Conseguintemente, 
ao vendedor não é  lícito, sem  autorização do comprador, fu n d a r  estabelecim ento em que 
lhe possa  retirar toda ou parte  da clientela. E sta turbação por parte do vendedor im portaria 
privar o com prador, no todo ou em  parte, da cousa vendida” (grifei).

3.4 A  teoria a tualm ente aceita

N o ordenam ento ju ríd ico  brasileiro, não há norm a expressa e específica disciplinando 
o restabelecim ento do alienante após a transferência do fundo de com ércio, razão pela qual 
a m atéria ficou com pletam ente entregue ao estudo dos doutrinadores e à construção 
jurisprudencial.

A pesar da conotação que a ação envolvendo a venda do fundo de com ércio da 
C om panhia N acional de Tecidos de Juta teve para o tem a, no longínquo ano de 1913, com

(l) Transcrição feita literalmente, de acordo com o português então vigente, o que se 
observará no decorrer deste trabalho, quando da reprodução de textos em que a ortografia 
ainda não havia sido alterada.
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a vitória da tese defendida por R ui B arbosa, não se pode deixar de considerar que logo 
depois a corrente abraçada por C arvalho de M endonça foi ganhando força nos T ribunais,2 
de m odo que, nos dias atuais, vem  prevalecendo.

A  questão é m ais sim ples quando há cláusula expressa tratando da  interdição da 
concorrência. N a verdade, tal d isposição é plenam ente válida, não vio lando o princípio 
da liberdade do com ércio, devendo, inobstante, ser analisado o período da in terdição  e a 
sua abrangência quanto ao local e ao ram o de atividade.

Com  efeito, os fatores acim a elencados são por dem ais im portantes para se apurar a 
regularidade da avença. In  casu, o princípio da razoabilidade tem  que ser corretam ente 
aplicado, investigando-se se as restrições foram  m oderadam ente im postas. A  jurisprudência  
vem se posicionando na direção de fixar o lapso de cinco anos com o tem po adequado para 
o não restabelecim ento, bem com o em  que as dem ais lim itações sejam  com patíveis com 
a extensão dos lugares e do ram o em  que havia a atuação do estabelecim ento com ercial.

A justes em que tais parâm etros não sejam  respeitados, de m odo a im pedir por 
com pleto  a possibilidade do alienante voltar, um  dia, a com erciar, podem , destarte, ser 
invalidados.

P or sua vez, ainda quando não haja acordo explícito, igualm ente há de se vedar o 
retom o do alienante ao m esm o tipo de negócio, nos locais em  que havia a atuação do 
com erciante e durante um certo  tem po -  um  qüinqüênio podendo o adquirente prom over 
ações, nos casos de violação da regra, que visem  à in terdição  do novo com ércio e à 
indenização por perdas e danos, diante da perda da clientela e da redução do aviam ento.

O restabelecim ento indireto, ou seja, aquele realizado através de pessoas interpostas 
ou ainda com o sócio ou em pregado de em presa concorrente, tam bém  é proibido.

A s opiniões dos doutos confirm am  a correção das considerações supradestacadas:
A lfredo de A ssis G onçalves N eto (op. cit): “Todavia, m esm o na falta de estipulação 

expressa, deve-se entender que o vendedor, ao celebrar o negócio de venda do estabele
cim ento, assum e a obrigação de não se restabelecer, salvo se a alienação foi para diverso 
ram o de atividade” .

C arlos A lberto B ittar (Teoria e prá tica  da concorrência desleal. São Paulo : Saraiva, 
1989. p. 64-5): “Em  função do princípio da boa-fé, a m elhor doutrina tem  assentado, no 
entanto, que a cláusula de cessão de clientela está im plícita  na alienação do estabeleci
m ento, razão pela qual, com  o trespasse, não pode o vendedor m ontar negócio que venha 
a  absorver a antiga clientela” .

Fábio U lhôa C oelho (M anual de direito com ercial. 9. ed., São Paulo  : Saraiva, 1997. 
p. 51): “F inalm ente, lem bre-se de que a cláusula de não restabelecim ento  é im plícita em 
qualquer contrato de alienação de estabelecim ento  com ercial. O alienante não poderá, na 
m esm a praça, em  lapso tem poral breve, restabelecer-se em  idêntico ram o de atividade 
com ercial, salvo devida autorização do contrato” .

R aúl A níbal Etcheverry (D erecho com ercial y  econôm ico  -  parte  genera l, B uenos 
A ires : Editorial A strea de A lfredo y R icardo D epalm a, 1987. p. 539), P rofessor T itu lar 
de D ireito  C om ercial da U niversidade de B uenos A ires, após lançar críticas à legislação 
de seu país, conclui: “En efecto, la  ley actual no incluye el pacto de no volver a 
establecerse, por parte dei vendedor, haciendo com petencia desleal com  el nuevo titular 
dei fondo. En tal sentido, deblen establecerse en el contrato cláusulas expresas, para que 
esta obligación, que debiera entenderse incluida  -  sea operativa” (grifei).

(2) Conforme se demonstrará no item destinado à jurisprudência, infra.
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O m agistério do Prof. O scar B arreto Filho (op. cit., p. 252) reflete, em  poucas e 
precisas palavras, a posição atualm ente acatada: “Para atingir esse objetivo norm al e 
desejado pelas partes, entende-se que, im plicitam ente, o alienante se obriga a não abrir 
concorrência ao adquirente, em  circunstâncias que ensejem  o desvio da clientela do 
estabelecim ento transferido. N ão se argum ente que a liberdade do exercício profissional 
obsta à interdição de concorrência, pois o exercício dos direitos individuais pode 
perfeitam ente ser condicionado e adm ite as lim itações im postas pela lei. A  proibição 
absoluta de restabelecim ento do alienante do fundo, sem  quaisquer restrições, seria, à 
evidência, incom patível com  a C onstituição e, por conseguinte, nula... Cremos, portanto, 
que o trespasse do estabelecim ento com ercial implica, virtualmente, para o a lienante a 
proibição de se restabelecer com  o m esm o gênero de negócios, em  circunstâncias de tem po  
e de lugar que possibilitem o desvio da clientela do fundo objeto da alienação” (grifei).

E m bora existam  vozes abalizadas em  contrário, com o a do Prof. R ubens R equião 
(op. cit., p. 254), pugnando pela necessidade de cláusula expressa, o D ireito  B rasileiro  
vem , pois, trilhando  o cam inho do reconhecim ento  im plícito  do ajuste do não 
restabelecim ento.

O Projeto  de Lei do C ódigo Civil, em  tram itação no C ongresso N acional, prevê, em 
seu art. 1.337, que, “salvo convenção expressa a respeito, o alienante do estabelecim ento 
não pode fazer concorrência ao adquirente durante o período dos cinco anos subseqüentes 
à transferência” .

C aso o novo Estatuto venha a ser aprovado com  tal dispositivo, haverá não só o 
suprim ento da om issão legislativa, o que ocorre há décadas, com o tam bém  a m atéria 
deixará de suscitar m aiores controvérsias, passando a se adotar, sem  m aiores problem as, 
a solução atualm ente m ais aceita pela doutrina e jurisprudência.

5 .5  O restabelecim ento do alienante e a responsabilidade tributária

E m  seu art. 133, o CTN  disciplina a situação da responsabilidade tributária no caso 
da alienação do estabelecim ento com ercial, prevendo, no inc. II, a possibilidade de o 
alienante arcar com  os tributos devidos até a data do trespasse, se continuar na exploração 
do ram o ou iniciar, no prazo de seis m eses, nova atividade.

O bviam ente que tal preceito regula questão de ordem  tributária, não tendo o condão 
de autorizar o restabelecim ento, devendo ser com preendido em  consonância com  a tese 
acolhida no D ireito  C om ercial, de m odo que terá aplicação nas hipóteses daqueles que 
desrespeitarem  a proibição de in terdição,3 com o tam bém  nos casos em  que as partes 
expressam ente convencionarem  a possibilidade da concorrência.

3.6 Jurisprudência

C onform e já  m encionado, a tese da im possibilidade do restabelecim ento do alienante 
não logrou aceitação apenas na doutrina, mas tam bém  jun to  às Cortes de Justiça.

A inda na década do famoso caso da C om panhia N acional de Tecidos de Juta, foram 
proferidas decisões contrárias à corrente abraçada pelo Pretório Excelso, o que se

(3) No caso, o que interessa ao Direito Tributário é uma maior garantia no recolhimento dos
tributos ampliando o universo dos responsáveis, ainda que o alienante esteja atuando
irregularmente.
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m ultiplicou nos anos seguintes. E m  fevereiro de 1929, a R evista  dos Tribunais, publicação 
oficial dos trabalhos do TJSP, divulgou um  aresto que bem  revela a nova posição que se 
formava:

J

“Concorrência desleal -  Venda de pharm acia  -  R eestabelecim ento  do vendedor -  
Perdas e dam nos.

Faz concorrência desleal o pharm aceutico que, vendendo o seu estabelecim ento  em  
pequena cidade do interior, em bora sem  obrigação ou o com prom isso de se não estabelecer, 
adquire, não longe, novo estabelecim ento, explorando o m esm o ram o de com m ercio” (R T  
69/70) (grifos originais).

Os ju lgados em  destaque bem  dem onstram  a sedim entação do entendim ento exposto:

“Concorrência desleal. C láusula de não concorrência.
-  A  cláusula de proibição, segundo a qual o alienante de estabelecim ento  com ercial 

se obriga a não se estabelecer com  o m esm o ram o de com m ercio | im pede tam bém  que 
êle se associe a terceiro para exercer a antiga profissão no local.

-  A  sociedade com ercial, em bora diversa, na sua constituição original da que adquiriu
o estabelecim ento com ercial, pode dem andar, de quem  lhe vendeu1 o fundo de com ércio, 
qualquer direito decorrente da cláusula proibitiva de estabelecim ento com  o m esm o ram o, 
porque a garantia é instituída em  favor do negócio com ercial, que não se alterou nos seus 
elem entos constitutivos, a  despeito de serem  outros os sócios com ponentes da firma.

-  N ão há transgressão ao princípio da liberdade de com ércio na cláusula proibitiva 
de concorrência, restrita  quanto ao espaço e ao objeto, não obstante a falta  de lim itação 
no tem po, pois essa  falta não traduz prazo indefinido.

-  E  desnecessária  a cláusula expressa da não-concorrençia, p o is  tal obrigação  
decorre do próprio  dever que ao vendedor incum be de não pertu rbar o uso e gôzo  do  
estabelecim ento com ercial pe lo  com prador” (R T  151/280-1) (grifei).

“Concorrência desleal -  Pequena indústria. '
-  Em  regra, quem  vende estabelecim ento com ercial não está proibido de instalar ou 

adquirir outro. M as, se se trata de pequena indústria, há concorrência desleal se depois 
de alienar o estabelecim ento instale outro a pequena d istância” (R T  157/190).

“Concorrência desleal -  Venda de estabelecim ento  com ercial -  A bertura  de novo  
negócio -  C om prom isso expresso do vendedor.

-  A o vendedor não é lícito, sem autorização do com prador, fundar estabelecim ento  
em  que lhe fôsse retirar tôda ou parte da clientela. E ssa turbação por parte do vendedor 
im portaria privar o com prador no tôdo ou em  parte da coisa vendida.

-  N ão há, em  fa c e  do que determ ina o art. 214 do CCo, necessidade de estipulação  
fo rm al, expressa, pela  qual o vendedor se obrigue a não se estabelecer” (R T  167/237).

“Concorrência desleal -  O ficina gráfica em  pequena  cidade  -  Sociedade fo rm a d a  
p o r  dois sócios -  D esavença entre êstes -  Cota de um  alienada a terceiro com  o objetivo  
de não ser liquidada a oficina -  N ôvo estabelecim ento  m ontado pelo  ex-sócio nas 
proxim idades do antigo -  C ircunstâncias que dem onstram  m alícia no negócio  -  A ção de 
indenização procedente  -  A pelação provida.

-  N ão é da liberdade de com erciar que nasce a concorrência desleal, mas da má- 
fé alim entada pelo alienante. No caso de alienação de fundo de com ércio, o contrato pode
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ser om isso quantp à vedação do alienante de regressar ao m esm o ram o, sob as m esm as 
condições” (R T  325/226).

“Concorrência desleal -  Serviço fu n erá rio  -  D ireitos com prados ao concessionário
-  Instalação da m esm a indústria pelo  vendedor com  licença precária  da Prefeitura -A ç ã o  
de indènização contra esta e o vendedor  -  Procedência em  fa c e  das provas -  Recurso  
provido em  parte  -  Voto vencido” (R T  342/203).

4. CO N C LU SÃO  '

De acordo com  o estudo realizado, pode-se afirm ar que o estabelecim ento com ercial 
consiste num  conjunto de bens em pregados pelo em presário  no exercício de sua atividade, 
constituindo um a universalidade de fato, um a vez que a reunião de tais bens ocorre pela 
vontade de seu proprietário, para a consecução de um  objetivo.

Por sua vez, o (aviam ento e a clientela não são elem entos do estabelecim ento 
com ercial, nem  podem  ser tutelados de form a independente dele, sendo, na verdade, 
verdadeiros atributos óu qualidade do fundo de com ércio e com o tal protegidos.

N ão obstante a vitória da tese defendida por R ui B arbosa, no STF, acerca da 
possibilidade do alienante voltar a atuar no m esm o ram o, em  face da ausência de cláusula 
proibitiva, hoje predom ina a corrente que, já  naquela época, era  defendida por C arvalho 
de M endonça, no senticjo de que a vedação ao restabelecim ento  não precisa ser expressa, 
entendendo-se im plícita no trespasse, em decorrência da garantia de que o vendedor 
precisar fazer boa a coisa vendida (art. 214, CCo).
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