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O ESTABELECIMENTO VIRTUAL E SEU ALCANCE JURÍDICO 

 

 

Lucas Bertucini  

  

 

RESUMO 
 

Em uma sociedade cada vez mais moderna, é crescente o número de pessoas que 
realizam compras pela internet devido às comodidades e facilidades garantidas 
pelos ambientes virtuais. Por consequência do uso dessa modalidade de comprar, 
houve diversas transformações nas formas de estabelecimentos, dentre elas o 
estabelecimento virtual, fruto do crescimento desse tipo de comércio. O intuito deste 
artigo é definir o que é o estabelecimento virtual, diferenciá-lo do estabelecimento 
físico e discorrer sobre sua constituição, seus efeitos e sua validade na seara 
jurídica, matéria ainda escassa e controvertida no nosso atual ordenamento jurídico, 
porém de imensa utilização. Assim, este trabalho tem como fim responder de certo 
modo as inquietantes perguntas: é possível existir estabelecimento empresarial sem 
ter bens físicos presentes em sua constituição? Uma atividade voltada para 
comercialização de produtos ou mesmo até uma prestação de serviços possui um 
estabelecimento empresarial ainda que com bens virtuais? Para responder tais 
questionamentos é que esta pesquisa se justifica, demonstrando que houve uma 
evolução gradativa no conceito, o que representou avanços na concepção, 
introduzindo novas práticas comerciais. O método utilizado foi o teórico, que consiste 
na consulta de obras, artigos de periódicos, documentos eletrônicos, bem como da 
legislação pertinente acerca do tema. Na análise de tais dados, utilizou-se o método 
dedutivo/comparativo para aplicação na pesquisa, com a finalidade de responder os 
objetivos e hipóteses de pesquisa evidenciados. 
 
Palavras-chave: Elementos Constituintes. Ponto Virtual. Trespasse. 
 
 

THE VIRTUAL ESTABLISHMENT AND ITS LEGAL REACH 
  

 
ABSTRACT 

 
In an increasingly modern society the number of people who make purchases through 
the internet due to the comforts guaranteed by virtual environments is growing. As a 
consequence of the use of this modality, several transformations in the forms of 
establishments, among them the virtual establishment, fruit of the growth of this 
modality of commerce.The Intention of this article is to define what is the virtual 
establishment, to differentiate it from the physical establishment, to proceed on its 
constitution, its effects, and its validity in the juridical field, a matter still scarce and 
controversial in our current legal system, but of immense use. Its purpose is to 
answer in a certain way the unsettling question: is it possible to exist a business 
establishment without having physical assets present in its constitution? Or an 
activity aimed at marketing products or even a service provision has a business 
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establishment even with virtual goods? To answer such questions is that the 
research is justified, demonstrating that there has been a gradual evolution in the 
concept, which represented advances in design, introducing new commercial 
practices. The method used was the theoretical that consists of the consultation of 
academic works, articles of periodicals, electronic documents, as well as of the 
pertinent legislation on the subject. In the analysis of such data, we use the deductive 
/ comparative method for application in the research, with purposes to answer the 
objectives and research hypotheses evidenced.  
 
Keywords: Constitutive Elements. Virtual Spot. Trespass. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Com o aumento de compras realizadas em ambiente virtual, cada vez mais 

cresce a importância de tutelar de maneira mais adequada os institutos relacionados 

aos atos de comércio realizados na Internet e suas tecnologias. O intuito deste artigo 

é definir o que é o estabelecimento virtual, seu alcance, seus efeitos jurídicos, sua 

forma de constituição e outros aspectos definidores. 

Por meio do presente trabalho, também serão abordados aspectos como o 

desenvolvimento histórico do estabelecimento virtual, as diferenças entre o 

estabelecimento empresarial tradicionalmente considerado e o virtual, mais 

especificamente quanto a temas como o ponto de acesso, aviamentos no ambiente 

virtual, os clientes e fregueses que frequentam os estabelecimentos virtuais. 

Também será abordado o tema do ponto comercial e o seu domínio virtual, objeto de 

comercialização, tanto quanto sua capacidade de ser rastreado para maior 

segurança de informações. 

Outro ponto que será abordado, apesar de conflituoso, é a questão do registro 

do estabelecimento virtual, pois há divergências entre o órgão competente para 

cadastro, sendo eles INPI ou FAPESP. 

Por último, tratar-se-á do instituto do trespasse do estabelecimento virtual e 

quais os elementos que podem ser alienados - e como poderão ser alienados - 

diante do nosso atual sistema jurídico. 
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2. O CONCEITO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL 

 

 Para o exercício da atividade empresarial, são necessárias condições 

mínimas para sua devida efetividade, dentre as quais estão os bens que serão 

necessários para tanto. Dessa reunião de fatores, tem-se o entendimento de 

estabelecimento empresarial.  

 Assim, o estabelecimento empresarial pode ser definido como “todo complexo 

de bens organizados, para o exercício da empresa, por empresário, ou por 

sociedade empresária”.1 

 Já Fabio Ulhoa Coelho conceitua o estabelecimento empresarial como 

“conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade 

econômica”, e que se trata “de elemento indissociável à empresa. Não existe como 

dar início à exploração de qualquer atividade empresarial, sem a organização de um 

estabelecimento.”2  

 Tais conceitos traduzem o que denominamos hoje em dia de estabelecimento 

comercial ou fundo de comércio, em que há a necessidade de bens corpóreos ou 

incorpóreos, que são postos à disposição do empreendimento pelo empresário e 

que, se necessário, podem ser retirados dos próprios bens do empresário para o 

desenvolvimento da atividade empresarial, porém tais bens jamais podem ser 

confundidos com os que são utilizados para o exercício da atividade econômica.  

 Em conformidade, Waldo Fazzio Júnior explica que  

 
Se a unidade complexa de coisas destina-se a um fim conforme a 
vontade do legislador, estamos diante de uma universalidade de 
direito (universitas juris). No entanto, se a destinação é determinada 
pela vontade do seu dono, trata-se de uma universalidade de fato 
(universitasrerum ou universitasfacti). 3 
 

 Portanto, o estabelecimento jamais se confundirá com a figura do empresário 

pois tão somente apenas este é sujeito de direito e é dotado de personalidade 

jurídica. O estabelecimento empresarial não é uma pessoa jurídica, ele é apenas 

uma universalidade de fato que está incluída no próprio patrimônio do empresário ou 

de sociedade empresária, sendo este sim, considerado um objeto de direito, que 

                                                           
1  Vide artigo 1.142 do Código Civil 
2  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 16. ed. 2012. v. 1. p. 96. 
3   FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 15. ed. 2014. p. 68. 
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poderá ser sujeito das modalidades contratuais e até mesmo de restrições judiciais 

caso se faça necessário. 

 

 

2.1. DA NATUREZA JURÍDICA 
 

 
 Fábio Ulhoa Coelho define a natureza do estabelecimento empresarial 

explicando que “basta apenas destacar três pontos essenciais: 1º) o 

estabelecimento empresarial não é sujeito de direito; 2º) o estabelecimento 

empresarial é um bem; 3º) o estabelecimento empresarial integra o patrimônio da 

sociedade empresária”4, sendo estes critérios suficientes para definir a criação dos 

estabelecimentos virtuais e empresariais. 

 Por ser definido como “quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços”5, é possível 

estabelecer clara distinção entre o empresário e o estabelecimento empresarial. 

Justamente por ser o empresário um sujeito de direito – e não um objeto -, ele é um 

ser humano, e por conta deste fato é que o estabelecimento fará parte dos bens que 

possui, sendo assim, elementos inconfundíveis e inseparáveis. 

 Essa visão é pautada com base na difusão da teoria universalista, na qual é 

defeso que “na universalidade de fato o seu nascimento se dá pela vontade do 

homem, enquanto que na universalidade de direito, deve haver uma previsão legal 

para tanto”6. 

 Deste modo, entende-se que a natureza jurídica do estabelecimento 

empresarial pode ser definida como sendo universalidade de fato, ainda que a 

legislação vigente admita um conceito normativo para apresentar os elementos 

necessários para sua delimitação conceitual.  

 

 

2.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTABELECIMENTO 

 

                                                           
4  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. 2003. v. 1. p. 99. 
5  Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Artigo 966. 
6  MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 1956. p. 213-215. 
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Os bens que fazem parte das modalidades de estabelecimentos são 

denominados de elementos do estabelecimento empresarial. Estes podem ser 

definidos como os instrumentos que estão em poder do empresário, para que exerça 

suas atividades empresariais. 

Rubens Requião assevera que 

 
Compõe-se o estabelecimento comercial de elementos corpóreos e 
incorpóreos, que o empresário comercial une para o exercício de sua 
atividade. Na categoria dos bens, por outro lado, é classificado como 
bem móvel. Não é consumível nem fungível, apesar da fungibilidade 
de muitos elementos que o integram. Sendo objeto de direito 
constitui propriedade do empresário ou da sociedade empresária, 
que é o seu dono, sujeito do direito.7 
 

 Os elementos que integram o estabelecimento empresarial podem ser 

divididos em dois grupos: os bens corpóreos e os bens incorpóreos. 

Os bens corpóreos “são os que têm existência física, material e podem ser 

tangidos pelo homem”8. São bens suscetíveis de apropriação física por parte do 

empresário, ao passo que são passíveis de serem tocados. Entre eles temos como 

alguns exemplos os veículos, utensílios, mobílias, os bens no estoque, além dos 

demais que são utilizados na exploração econômica. 

 Já os bens incorpóreos “são os que têm existência abstrata ou ideal, mas 

valor econômico, como o direito autoral, o crédito, a sucessão aberta, o fundo de 

comércio etc. São criações da mente reconhecidas pela ordem jurídica”.9 São bens 

que se destinam à realização da atividade empresarial. Dentre tais bens, temos 

como exemplos as patentes de invenção, tecnologia empregada, modelos de 

utilidade, registro do desenho industrial, entre vários outros. 

 Deve-se fazer uma observação a respeito dos contratos e das relações 

jurídicas, pois estes não integram os elementos constitutivos do estabelecimento, 

uma vez que integram em conjunto o patrimônio do empresário como ativos e 

passivos ao lado dos elementos constitutivos do estabelecimento empresarial. 

 

 
3. COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

                                                           
7  REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 24. ed. 2000. p. 248 
8  GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro. 11. ed. 2013. v.1 p. 278 
9  GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro. 11. ed. 2013. v.1 p. 278 
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 O comércio eletrônico é fruto do advento da internet, que teve sua origem na 

década de 1960 nos Estados Unidos, mais precisamente no berço no Pentágono, a 

partir de pesquisas militares durante o período da Guerra Fria. Essa tecnologia tinha 

como objetivo facilitar a transmissão e dominação de informações, a fim de não os 

deixar vulneráveis caso houvesse qualquer ataque ao Pentágono. A essa rede de 

informações foi dada o nome de ARPANET, que foi a precursora de outros sistemas 

de informação desenvolvidos até que pudessem ser utilizados publicamente no 

Brasil, em 1992, através do provedor com o nome de Alternex, por meio das 

conexões com a internet. 

 No entanto, a internet não pode ser confundida com a World Wide Web 

(WWW). Nas palavras de Corrêa, 

 
A internet é um sistema global de rede de computadores que 
possibilita a comunicação e a transferência de arquivos de uma 
máquina a qualquer outra máquina conectada na rede, 
possibilitando, assim, um intercâmbio de informações sem 
precedentes na história, de maneira rápida, eficiente e sem a 
limitação de fronteiras, culminando na criação de novos mecanismos 
de relacionamento.  É importante frisar que a Internet não é a World 
Wide Web, também chamada de WWW, pois, justamente devido a 
sua extensão e amplitude, significa o meio pela qual o correio 
eletrônico, os servidores FTP, a WWW, o Usenet e outros serviços 
trafegam.10 
 

Já Fábio Ulhoa Coelho aborda o tema dizendo que 
 

é a venda de produtos (virtuais ou físicos), ou a prestação de 
serviços realizadas em estabelecimento virtual. A oferta e o contrato 
são feitos por transmissão e recepção eletrônica de dados. O 
comércio eletrônico pode realizar-se através da rede mundial de 
computadores (comércio internetnáutico) ou fora dela.11 
 

 Consubstanciando-se o mencionado, pode-se dizer então que o comércio 

eletrônico é o meio pelo qual são realizadas transações comerciais em âmbito 

mundial de compra e venda de mercadorias ou prestações de serviços por meio 

eletrônico mesmo que sua concretização venha a ocorrer em âmbito físico, ou seja, 

podem ser comercializados por meio eletrônico tanto bens corpóreos, que “são 

coisas de existência material”12 (móveis, roupas, livros), quanto bens incorpóreos, 

que “não têm existência tangível e são relativos aos direitos que as pessoas naturais 

                                                           
10  CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2. ed. 2002, p. 8 
11  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. 2003. p. 32 
12  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 29. ed. 2012. v. 1. p. 365 



9 
 

ou jurídicas tem sobre as coisas, e que apresentam valor econômico”13 (aplicativos, 

e-books, jogos eletrônicos). No primeiro grupo, dos bens tangíveis, haverá um 

desdobramento físico, ou seja, o bem corpóreo será entregue à pessoa que realizou 

a compra. Já o comércio de bens intangíveis poderá acontecer em processo do 

início ao fim em ambiente virtual por meio da utilização de dispositivos eletrônicos. 

O comércio eletrônico potencializou a realização de negócios das empresas, 

pois facilitou e diminui as etapas, além de aprimorar o processo de negociação, 

aumentando o número de acordos devido a sua praticidade. Ademais, reduziu os 

custos empresariais e estimulou a competitividade por criar ambiente diversificado 

de oferta de produtos, ficando o consumidor diante das mais variadas opções, 

comodidades e facilidades que lhe foram trazidas. 

O nascimento da World Wide Web trouxe também maior fluidez e facilidade 

na transmissão de informações, o que tornou mais rápida a comunicação tanto entre 

os contratantes, quanto a comunicação interna das empresas, trazendo como 

consequência a velocidade na troca de informações. Antes do advento da internet, o 

tráfego lento de informações nas empresas trazia diversos tipos de prejuízos, tanto 

de cunho econômico quanto organizacional. 

 

 

4. POR UMA DETERMINAÇÃO TERMINOLÓGICA DO ESTABELECIMENTO 

VIRTUAL E SEUS ELEMENTOS E CARACTERES 

 

Não há como conceituar o estabelecimento virtual sem antes ressaltar as 

transformações que levaram a sua criação. Dentre elas a melhor teoria se encontra 

nas palavras de Coelho, que explica: 

 
Registre-se que o desenvolvimento do comércio eletrônico via 
internet importou a criação do estabelecimento virtual, que o 
consumidor ou adquirente de produtos ou serviços acessa 
exclusivamente por via de transmissão e recepção eletrônica de 
dados. 14 
 

Por conta disso, as relações jurídicas passaram então a acontecer no 

ambiente virtual através de dispositivos eletrônicos que pudessem ser usados como 

                                                           
13  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 29. ed. 2012. v. 1. p. 365 
14  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 8. ed. 2014. v. 1. p. 98. 
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meios facilitadores das práticas comerciais e contratuais, que funcionaram como 

ponte, em que as partes contratantes manifestam suas vontades. Fábio Ulhoa 

Coelho afirma que 

 
o estabelecimento virtual (cyberstore ou virtual store) é aquele que 
realiza negócios comerciais em que o contratante ou consumidor 
manifesta a aceitação em relação às ofertas por meio de transmissão 
eletrônica de dados, sendo fisicamente inacessível: o consumidor ou 
adquirente devem manifestar a aceitação por meio de transmissão 
eletrônica de dados. 15 

 
Com base no alegado, é possível inferir que o estabelecimento virtual é 

situado no plano virtual, podendo haver, ou não, estabelecimento comercial para 

complementar ou aumentar a abrangência dos atos de mercancia, porém sua 

acessibilidade é possível apenas através de dispositivos eletrônicos que tenham 

conexão com a internet, em que esteja disposto o catálogo de produtos e serviços 

postos à venda, sendo alguns desses tipos de produtos e serviços apenas possíveis 

de serem adquiridos naquele domínio virtual. A esse tipo de compra denomina-se 

comércio eletrônico, e-commerce, comércio virtual e outros termos, denominando 

essa prática que possui suas devidas especificidades. Nelas, serão aplicados 

analogamente dispositivos que versam sobre outras matérias, justamente por não 

haver ainda matéria específica e eficaz que trate seu conteúdo devidamente, uma 

vez que sua legislação ainda é pobre e não trata sobre todos os temas por ele 

abrangidos. 

 

 

5. DIFERENÇAS ENTRE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL E 

ESTABELECIMENTO VIRTUAL 

 

Os estabelecimentos empresariais e os estabelecimentos virtuais em muito se 

diferem, mesmo que parte dos doutrinadores ainda se manifestem no sentido de que 

os estabelecimentos virtuais e estabelecimentos empresariais são idênticos. O 

primeiro fator de diferenciação mais claro consiste no fato de que os planos de 

existência de cada uma dessas formas de comércio não são os mesmos, ainda que 

possam, em determinado momento, atingir simultaneamente ambos os planos.  

                                                           
15  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. 2013. v. 1. p. 27. 
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Existem vários aspectos que serão abordados nos seguintes parágrafos para 

diferenciar os estabelecimentos empresariais dos estabelecimentos virtuais.  

Quanto à forma de acesso, é possível vislumbrar que o estabelecimento 

empresarial só pode ser acessado fisicamente, com o deslocamento até o local que 

está situado em um endereço no plano real. Já o estabelecimento virtual tem como 

ponto de acesso, primariamente, a sua localização em um domínio virtual, um 

endereço eletrônico situado na World Wide Web, que é acessível apenas por 

protocolos de comunicações entre computadores em redes, também chamados de 

protocolos TCP/IP, processo que é necessário para que o comprador possa adentrar 

o estabelecimento virtual e realizar os processos de compra os quais poderão 

ocorrer parcialmente ou integralmente em meio virtual. 

Klee explica a respeito dos sítios eletrônicos e acessibilidade. Segundo a 

autora,  

 
o site é um elemento imaterial que compõe o estabelecimento, não 
se pode confundi-lo com o estabelecimento em si. O que é virtual é o 
meio de acesso e não o estabelecimento. Isso é, “a imaterialidade 
ínsita ao estabelecimento virtual não se refere aos bens 
componentes, mas à acessibilidade”.  
O estabelecimento virtual extravasa o espaço aéreo e volúvel do 
ambiente da Internet operado pelo site para atingir o próprio 
estabelecimento físico que gera toda a empresarialidade expressa no 
âmbito do site. Isto é, a empresa no mundo pós-moderno é mais do 
que o site na Internet, que é a sua representação digital. A 
exploração econômica do site será objeto principal dos fornecedores 
no mundo pós-moderno que, no mundo físico, estará devidamente 
materializada para poder atingir o seu fim social. 
A ideia de que o site é a representação de uma empresa no mundo 
físico é sustentada pelo fato de que, se considerássemos o 
estabelecimento integralmente virtual, ele acabaria esbarrando nas 
dificuldades próprias da forma de alimentação do site. Se por um 
lado ele funciona e existe no mundo virtual devidamente nominado 
através de seu endereço eletrônico, não é menos verdade que a sua 
existência está condicionada aos atos de gestão e administração de 
seus gerentes, controladores, diretores, que deverão, no mundo 
físico, organizarem-se para a atividade empresarial em ambiente 
físico para desenvolver suas atividades na Internet. 
Isto é, no mundo físico deverá haver a criação da empresa que dará 
suporte às transações com o fim de buscar a sua regularidade. O 
estabelecimento empresarial estará constituído no mundo físico e 
não no ambiente virtual.16 
 

                                                           
16  KLEE, Antonia Espíndola Longoni. O diálogo das fontes nos contratos pela Internet: do vínculo 

contratual ao conceito de estabelecimento empresarial virtual e a proteção do consumidor. Revista 
de Direito do Consumidor: Rdc, São Paulo, v. 20, n. 77, p.134-135, jan. 2011. 
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Apesar do posicionamento citado, é necessário esclarecer que o ponto de 

vista defeso no presente trabalho é de que o sítio eletrônico não pode ser 

considerado como subordinado ao estabelecimento empresarial, e que se justifica o 

citado como meio de demonstrar que a questão de enquadramento - ou não - de 

estabelecimento virtual como elemento de estabelecimento empresarial é, talvez, 

ponto mais controvertido e relevante quando tratamos de estabelecimento virtual.  

Assim, neste artigo defendemos que o estabelecimento virtual é autônomo à 

existência de estabelecimento empresarial, sendo ambos, em conjunto ou 

independentes, aptos de serem considerados elementos dos bens do empresário.  

Quanto ao aviamento, pode ser definido por meio das palavras de Marcelo 

Bertoldi como sendo 

 
os bens do estabelecimento empresarial quando reunidos em seu 
conjunto e organizados para a exploração da atividade empresarial 
com a finalidade de produzir riqueza para o empresário ou sociedade 
empresaria gerando um sobrevalor, uma expectativa de lucros 
futuros, fundada basicamente na organização desses elementos de 
existência material e imaterial.17 

 
Ou seja, o aviamento consiste no direito de pedir um valor em decorrência do 

número de consumidores que frequentam o estabelecimento. Não é um elemento 

constitutivo do estabelecimento, mas sim um atributo que é um resultado agregado 

ao funcionamento do fundo de comércio, independentemente de qualquer fator 

pessoal, pois o que determinará os resultados futuros será apenas os de 

competência administrativa. 

Desta forma, também é possível concluir que o mesmo direito será aplicado 

ao estabelecimento virtual, uma vez que a capacidade de gerar lucros de um 

determinado domínio independerá de qualquer fator pessoal gerador de lucros. O 

que interessará naquele determinado domínio será, então, os resultados advindos 

da capacidade de administrar corretamente as atividades praticadas e a organização 

dos elementos, pois mesmo com o trespasse do estabelecimento os consumidores 

ainda continuarão visitando aquele domínio independentemente de quem for o novo 

proprietário. Isso porque o que interessa a eles são fatores como qualidade na 

prestação do serviço, bens e organização, e não fatores pessoais como quem é o 

novo proprietário do estabelecimento virtual. 

                                                           
17  BERTOLDI, Marcelo Marco. Curso avançado de direito comercial. 3. ed. 2006. p. 54.  
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Com o passar do tempo e com os adventos tecnológicos, o número de 

estabelecimentos começou a aumentar e a se diversificar, com o intuito de atender 

um determinado público alvo. Ao compasso dessas transformações empresariais, 

também houve mudança nos compradores, que se modificaram também e passaram 

a desenvolver gostos e propensões específicas na hora de realizar suas compras. 

Dessas relações, pode-se dizer que surgiram a clientela e a freguesia. 

Nas palavras de Barreto Filho, 

 
Apesar de ambas as palavras serem utilizadas como sinônimos, não 
são, pois possuem distinções. Enquanto a primeira se referia à 
atividade comercial, a segunda se referia às profissões liberais, 
contudo, com o tempo, o substantivo clientela foi ganhando uma 
noção mais abrangente, a ponto de ser considerado o conjunto de 
pessoas que, de fato, mantêm, com o estabelecimento, relações 
continuadas de procura de serviços ou bens, sendo, portanto, um 
dos fatos mais importantes do aviamento.18 
 

Nesse sentido, entende-se que a clientela e a freguesia dos sites podem ser 

compreendidas, para efeitos jurídicos, apenas como cadastros, formas de 

identificação das pessoas que frequentam aquele domínio virtual e como forma de 

verificar a autenticidade das pessoas que entram naquele estabelecimento enquanto 

são efetuadas transações virtuais. Independentemente de como irão se enquadrar, 

clientela ou freguesia, primeiramente ambos serão classificados como cadastros. 

Cadastros são passíveis de serem bens do estabelecimento, pois constituem 

uma das formas de mensurar o valor que está agregado ao estabelecimento virtual. 

Ademais, mensuram o valor e o sucesso daquele domínio, questão que é de 

fundamental importância ao comprar e vender qualquer estabelecimento virtual. 

Desta maneira, os cadastros daquele domínio virtual, aquela categoria de 

pessoas que acessam, aquela “clientela virtual”, serão passíveis de serem 

transferidos para aquele que irá adquirir o estabelecimento virtual, pois o vínculo que 

os cadastrados estabelecem com o estabelecimento virtual, dentre os vários postos 

à disposição deles, pode se dar com a tecnologia, com os bens e serviços postos à 

disposição naquele endereço virtual, e com quaisquer outros que propiciem 

condições aptas a estabelecer as melhores relações de confiança e satisfação ao 

consumidor. Esses elementos formam a motivação para que o consumidor continue 

com a sua filiação àquele estabelecimento virtual, e não a relação que é 

                                                           
18  BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento virtual. 2.ed. 1988. p. 179- 184 
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estabelecida ao haver seres humanos materialmente presentes interagindo com 

funcionários, empresário, ou o fornecedor de serviços, até porque não é possível 

vislumbrar essa pessoalidade em ambientes virtuais. 

Outro elemento que diferencia dos dois tipos de comércio é o Ponto 

comercial. Waldo Fazzio Junior apresenta que 

 
Não basta dizer, simplesmente, que o ponto é o local onde se 
localiza a empresa. Não é só isso. É o local qualificado pelo fato de 
lá situar-se a empresa. O ponto surge em decorrência da atividade 
exercida no estabelecimento, colocando à disposição dos 
consumidores as mercadorias de que, eventualmente, necessitam. 19 

 
E também que, 
 

Tanto pelas facilidades que oferece como pela aptidão para atrair 
freguesia, o estabelecimento é fato essencial para a obtenção de 
bons resultados, razão pela qual ostenta considerável valor 
patrimonial. 20 
 

Seguindo o mencionado, é possível concluir que o estabelecimento pode ser 

estendido para o estabelecimento virtual, uma vez que o domínio é o local de fato 

onde a empresa se situa no plano virtual, é o local onde são postas à disposição dos 

consumidores mercadorias que poderão eventualmente necessitar, garantindo 

comodidades na compra, como entrega de produtos na porta da residência, poder 

efetuar compras sem necessitar sair de casa, além facilidades e agilidades na hora 

da compra, como poder localizar rapidamente o que procura e efetuar a compra de 

forma veloz. 

A comparação entre o ponto comercial e o ponto virtual é assunto conflituoso 

entre as doutrinas, pois as correntes divergem entre elas. Uma parte alega que o 

ponto comercial virtual é inexistente e outra alega que o ponto seria o local, e por 

local entende-se qualquer tipo de local. Coelho afirma que não existe ponto virtual 

no estabelecimento virtual, pois “em razão do tipo de acessibilidade, as duas 

espécies de estabelecimento diferenciam-se quanto ao ponto, elemento inexistente 

no virtual, embora muito mais comum no físico”. 21 

No entanto, Requião dispõe que 

 

                                                           
19  FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 17. ed. 2016. p. 95 
20  FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 17. ed. 2016. p. 95 
21  COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 12. ed. 2000. p.35 
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o lugar do comércio, em determinado espaço, em uma cidade, 
por exemplo, ou na beira de uma estrada, em que está situado 
o estabelecimento comercial, e para qual se dirige a clientela. 
O ponto, portanto, surge ou da localização da propriedade 
imóvel do empresário, acrescendo-lhe o valor, ou do contrato 
de locação do imóvel pertencente a terceiro. 
Nesse caso, o ponto se destaca nitidamente da propriedade, 
pois pertence ao comerciante locatário, e constitui um bem 
incorpóreo do estabelecimento”.22 
 

Data venia, o mais correto seria afirmar que o estabelecimento virtual apenas 

necessita de ponto virtual, e não de um ponto comercial, uma vez que talvez apenas 

o empresário irá exercer sua atividade econômica dentro de sua residência, 

dependendo da magnitude de sua empresa, do tipo de empresa, entre outros 

fatores. Entretanto, nada impede que o empresário estabeleça um ponto comercial 

também, para ampliar a gama de público que deseja atingir. 

A necessidade de um estabelecimento empresarial ocorre, pois 

independentemente da forma que constituir e operar seu negócio, o estabelecimento 

poderá ser algum dispositivo eletrônico que servirá para explorar a atividade 

econômica do estabelecimento virtual, sendo assim é necessário que seja definido o 

estabelecimento empresarial para que seja exercida regularmente a atividade do 

estabelecimento virtual. Tal necessidade é ainda mais importante para empresários 

cujo único bem reunido seja o dispositivo eletrônico, por conta do tipo de atividade 

que desenvolve. Tal atividade diante do atual ordenamento jurídico possibilita que o 

empresário se utilize de manobras para fraudar, esquivar-se e fechar a atividade 

empresária sem que deixe rastros, cabendo então ao legislador se valer de todos, 

ou do maior número possível de recursos para coletar informações e evitar 

manobras evasivas, recursos que serão abordados nos seguintes parágrafos.  

Pode-se dizer que uma das maiores diferenças do estabelecimento virtual 

quanto aos demais estabelecimentos é a dimensão em que opera, a dimensão 

virtual, motivo que torna o estabelecimento um verdadeiro desdobramento do 

dispositivo eletrônico, independentemente de qualquer tipo de dispositivo que o 

origine ou que o sustente, pois tem funcionamento em ambiente virtual. Ele mantém 

o estabelecimento funcionando, onde inclusive poderá ocorrer a administração 

inteiramente no meio virtual, havendo então no plano físico apenas este dispositivo 

eletrônico operando. 

                                                           
22  REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 3. ed. 1973. p. 168 
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Por ser, talvez, o único objeto necessário ou possível de criar e/ou manter 

empresa situada no meio virtual através de um meio físico, deve ser este aparelho o 

real bem que deverá ser registrado no Registro Público de Empresas, junto com os 

demais documentos necessários ao cadastro convencional de empresas, como 

exemplo os seus dados técnicos, assim como dados que sejam passíveis de 

localização do dispositivo, como o endereço do host (hospedeiro), IP e outros dados 

para garantir sua localização, caso haja descumprimento de lei ou se for solicitado 

judicialmente. Essas medidas são necessárias para garantir a não ocorrência de 

insegurança jurídica nos atos jurídicos realizados pelo empresário. 

Esse tipo de situação pode ser percebido com clareza quando tratamos de 

empresas que não têm sede específica ou com sede diversa da registrada, de 

empresas que funcionam irregularmente, empresas nas quais não existem bens 

corpóreos, exceto o próprio dispositivo eletrônico que servirá para o funcionamento 

do estabelecimento virtual, razão que demonstra a imensa necessidade de que 

sejam adotadas as medidas já mencionadas. A obrigatoriedade do registro do 

dispositivo e das outras informações pertinentes ao estabelecimento virtual é 

justificável, pois eles seriam requisitos que garantiriam a validade jurídica do 

estabelecimento e seus bens no momento de seu registro, indo ao encontro da 

premissa de que “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, 

para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.23 

Tais dados são importantes, pois além das informações necessárias a serem 

disponibilizadas pelo empresário, são válidas, incluindo as já dispostas, quaisquer 

outras informações que ajudem na localização e evitem atos elisivos ou evasivos 

dos empresários, uma vez que facilmente o empresário irregular ou até mesmo o 

que está regularmente registrado pode “fechar as portas” do seu estabelecimento 

virtual e abrir outro similar, mudando apenas algumas informações constantes na 

sua empresa ou estabelecimento por conta da falta de legislação específica.  

O domínio nada mais é do que o endereço do estabelecimento na rede, o 

local onde o estabelecimento será encontrado por quem o buscar, os bens e/ou 

serviços comercializados, devendo o domínio respeitar as regras dos protocolos de 

redes. O acesso do estabelecimento comercial deve obedecer às regras 

estabelecidas pelo Domain Name System (DNS), as quais são constituídas pela 

                                                           
23  Vide artigo 1.142 do Código Civil 
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referência à rede mundial de computadores (WWW), e depende do endereço que 

será utilizado, que geralmente é o nome da empresa ou atividade, representado pelo 

Uniform Resource Locator (URL), e por último o Top Level Domains (TLD), sendo 

este último composto por um ou mais sufixos que irão denominar a atividade e/ou a 

localização do domínio. Os sites que tiverem base no Brasil deverão apresentar dois 

sufixos, .com e .br. A essa composição dá-se o nome de country code top-level 

domain (ccTLD). 

A partir disso, é possível concluir que o domínio também sofre os efeitos do 

Ponto Comercial e que o ponto é um elemento integrante do domínio virtual ao 

tratarmos da organização da empresa, pois nele encontra-se o ponto comercial, 

equiparando-se aos estabelecimentos empresariais situados no âmbito real. Mesmo 

sendo um elemento integrante do domínio, para fins de venda, o domínio e o ponto 

virtual não podem ser tratados similarmente. Isso se dá porque nem sempre aquele 

que está comprando ou vendendo tem o interesse específico em ambos os 

elementos e também porque cada um desses elementos, dependendo de cada 

empresa, pode ter valores distintos, por conta da valorização individual que cada um 

recebe ou qualquer outra característica específica dele que agregue valor. 

 

 

6. REGISTRO DO ESTABELECIMENTO VIRTUAL 

 

O registro do estabelecimento virtual, atualmente, dá-se como uma filial do 

estabelecimento comercial. Tal visão é antiquada aos atuais padrões tecnológicos e 

isso se dá por conta das formas de garantir a autenticidade, o processamento de 

informações e modalidades de vendas, que ficaram muito mais práticos e simples, 

pois houve a integração dos meios físicos com os virtuais. Contudo, diante do 

descompasso das leis, ainda falta a integração jurídica digna ao estabelecimento, e 

não há mais como evitar ou postergar a tutela jurisdicional a esse tema. 

 

 

6.1. JUNTA COMERCIAL  

 

O registro do estabelecimento virtual ainda é matéria que necessita ser 

regulamentada. No nosso atual sistema jurídico, ao registrar o estabelecimento 
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empresarial, ainda é utilizado como dado o fornecimento do endereço físico do 

estabelecimento, pois é obrigatória a indicação da sede do empresário. “É 

obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da 

respectiva sede, antes do início de sua atividade”24; “A inscrição do empresário far-

se-á mediante requerimento que contenha (...) o objeto e a sede da empresa”.25 

Percebe-se que ambas as matérias do Código Civil são de aplicação 

antiquada, pois diante do atual cenário tecnológico é possível que haja 

estabelecimentos que possam funcionar em lugar totalmente diverso sob tutela de 

terceiros, como é o caso de servidores que oferecem seus serviços de hospedagem. 

Sendo assim, é necessário que o dono do estabelecimento virtual defina local 

especial para fins de registro da sede da empresa, pois pode se tratar de 

estabelecimento totalmente automatizado e que não necessite de estoque de 

produtos reais ou algum bem que esteja no plano físico de existência. 

Há também que se destacar, nas palavras de Queiroz, que 

  
No Brasil, se aprovado o Projeto de Lei nº 1589/99, talvez não seja 
possível a criação de uma empresa exclusivamente estabelecida de 
maneira virtual, pois a alínea “b” do art. 4º, determina que a oferta de 
contratação eletrônica deve informar o endereço físico do 
estabelecimento, dando a entender que essa modalidade seja 
necessária para o comércio eletrônico, o que não deixa de ser um 
fator de atraso no desenvolvimento da atividade comercial na 
Internet, ainda que seu objetivo seja, claramente, o de garantir os 
direitos do consumidor, o que poderia ser contornado, p. ex., com um 
eficiente sistema de seguros.26 
 

Enquanto não há previsão de lei que delineie os requisitos corretos para a 

definição da forma de registro do estabelecimento virtual, permanece a obrigação do 

empresário em apresentar o endereço físico do estabelecimento, a fim de definir a 

titularidade do domínio virtual.  

Também ensina Queiroz que  

 
Na Europa a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho na Europa que almejou solucionar este impasse relativo ao 
comércio eletrônico em que permitia que os fornecedores fugissem 
da regulamentação legal através do art. 2º: “prestador estabelecido”: 
prestador que exerça, de uma forma efetiva, uma atividade 
econômica através de uma instalação estável, por um período 

                                                           
24  Vide artigo 967 do Código Civil 
25 Vide artigo 968 do Código Civil 
26  QUEIROZ, Regis Magalhães Soares. Vedação da concorrência do trespassante do 

estabelecimento empresarial: seus limites e sua aplicação no espaço real e virtual. 2000. p. 156 
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indefinido. A presença e a utilização de meios técnicos e de técnicos 
e de tecnologias para fornecer o serviço não constituem critério de 
estabelecimento do prestador.27 
 

  Quanto aos estabelecimentos virtuais que não estão registrados, serão 

equiparados às “sociedades em comum”, também chamadas de “sociedades de 

fato” e, por conta disso, serão responsabilizados nos mesmo termos das sociedades 

de fato. 

Dessa equiparação é possível chegar à conclusão de que essas sociedades 

terão patrimônio especial, pois “Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio 

especial, do qual os sócios são titulares em comum”.28 Ou seja, o fato de estarem 

situadas em ambiente virtual em nada afetará nas responsabilidades e deveres que 

são frutos de sua atividade comercial, inclusive os deveres dos sócios que daquele 

estabelecimento fizerem parte, respondendo com seus bens ilimitadamente e 

subsidiariamente ao passo que “Os bens particulares dos sócios não podem ser 

executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens 

sociais”.29 

 

 

6.2. INPI E FAPESP 

 

O local de registro no Instituto Nacional da Propriedade Privada (INPI) e na 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é questão que 

causa muitos problemas judiciais, pois diz respeito ao registro do domínio virtual 

para exclusividade de uso. Dentre os questionamentos, aqueles que causam mais 

confusão são: em quais órgãos devem ser registrados os domínios, INPI e 

FAPESP? Ou apenas INPI, ou FAPESP?  

A lei nº 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial) dispõe sobre a exclusividade 

do registro, na qual “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 (...)". 30 

                                                           
27  QUEIROZ, Regis Magalhães Soares. Vedação da concorrência do trespassante do 

estabelecimento empresarial: seus limites e sua aplicação no espaço real e virtual. 2000. p. 156 
28  Artigo 988 do Código Civil 
29  Artigo 1.024 do Código Civil 
30  Artigo 129 da lei 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial) 
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Ao direito de precedência temos que “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da 

prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica 

ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante 

ou afim, terá direito de precedência ao registro”.31 Tal direito consiste em uma 

oportunidade de correção para as pessoas que usavam alguma marca 

informalmente até 6 meses antes da data do depósito de uma outra marca idêntica 

ou semelhante, sem registrá-la, que possam registrar sob pena de perder o direito 

daquela marca. 

Reforçando o disposto na lei, o Ministro Luis Felipe Salomão esclarece que 

 
Não se nega que o registro do "nome de domínio" na 
internet, embora ainda não regulado por lei específica e de relativa 
facilidade para obtenção (não se exige qualquer comprovante de 
titularidade da expressão, bastando apenas que o nome esteja livre 
no Comitê Gestor Internet do Brasil - art. 1º, Resolução 001⁄98), 
deve considerar e respeitar os direitos sobre as marcas porventura 
existentes. Isto é, quem procede ao registro de marca junto ao INPI 
passa a deter todos os direitos decorrentes deste registro, inclusive 
a divulgação da marca via internet. Ocorre que, na hipótese, 
nenhuma violação ao direito marcário das apelantes se configurou, 
eis que a referida proteção do uso da marca se estende tão-
somente à classe respectiva em que estiver depositada, 
no caso, "produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de 
toucador em geral”.32 
 

O voto do relator torna claro que o INPI é o meio correto para se registrar o 

domínio virtual, pois por meio da Resolução 001⁄98 e 2008/008/P da CGI.br foi 

conferida ao INPI a competência de garantir o uso exclusivo dos domínios, desde 

que seja apenas para aquele tipo especifico de atividade, pautando-se pelo princípio 

da especialidade que assim admite tal ato.  

Salienta-se que apenas o registro no INPI tem natureza constitutiva, natureza 

que não será concedida caso o domínio seja registrado na FAPESP. 

 

 

7. TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO VIRTUAL 

 

Primeiramente, antes de adentrar na questão do trespasse do 

estabelecimento virtual, devemos ressaltar o conceito de Estabelecimento 

                                                           
31  Artigo 129, § 1º da lei 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial) 
32  BRASIL. Stj. Resp nº 1466212. Dje. São Paulo, 03 mar. 2017 
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Empresarial, que pode ser definido como todo o complexo de bens organizados à 

disposição, para o exercício da empresa, pelo empresário ou por alguma das várias 

modalidades de sociedade empresária. Independentemente dos bens componentes 

desse complexo de bens, todos eles poderão ser vendidos em sua integridade por 

meio do trespasse, como poderão ser alienados isoladamente seus elementos 

integrantes, podendo também ser objeto de quaisquer modalidades contratuais e 

medidas judiciais. 

O Estabelecimento Virtual é considerado como um dos diversos elementos 

que estão inclusos no complexo de bens do empresário. A despeito disso, não se 

pode confundir sua existência como dependente do Estabelecimento Comercial 

físico, uma vez que sua existência não depende da existência de uma sede material, 

pois a sua obrigatoriedade no atual sistema jurídico trata-se de entrave de sua 

autonomia por se tratar de planos de existência diferentes e incapazes de serem 

subordinados como condição de validade no momento de sua criação. 

Ao se tratar de elemento que pode ser comercializado assim como todos ou 

quaisquer elementos componentes do complexo de bens que integra o patrimônio 

do empresário, a tal bem será auferido valor econômico definido pelo próprio 

proprietário desse elemento. Assim como poderá ser, além de comercializado, 

objeto de outras relações contratuais e passível de restrições judiciais. 

Já quanto a seus efeitos obrigacionais, tem-se o Enunciado n.º 233, aprovado 

na III Jornada de Direito Civil Promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal. Demonstra em seu teor que 

 
a sistemática do contrato de trespasse delineada pelo Código Civil 
nos arts. 1.142 e ss., especialmente seus efeitos obrigacionais, 
aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a 
transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial.33 

 
Percebe-se que desse Enunciado houve a preocupação em resguardar o 

funcionamento dos estabelecimentos, pois, na prática, poderia existir, por parte dos 

compradores, a vontade de obter o estabelecimento, porém não manter o seu 

funcionamento. Assim, apenas haveria a compra para encobrir outras intenções de 

sua parte. 

Quanto ao contrato de trespasse, apenas será aplicado quando o conjunto de 

bens transferidos continuar com a funcionalidade do estabelecimento virtual, por se 

                                                           
33 Enunciado n. º 233 da III Jornada de Direito Civil 
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aplicar analogamente o disposto ao estabelecimento empresarial, ao passo que 

ambos são elementos autônomos, porém similares na sua forma de operar. 

Por conta disso, se a empresa tiver existência limitada ao ambiente virtual, 

este poderia ser comercializado e seria desconsiderado, então, o requisito imposto 

por lei de que haja algum ponto comercial ou endereço físico para criar uma 

empresa. 

Tarcísio Teixeira coaduna com essa ideia explicando que, 

 
quando o empresário usar exclusivamente o site como forma de 
colocar seus produtos ou serviços no mercado, o estabelecimento 
virtual poderia ser objeto de trespasse, por exemplo, no caso da 
Amazon. Se fosse o caso, poderia vender apenas o nome de 
domínio – endereço virtual –, juntamente com a marca (o que 
provavelmente tem de mais valioso), sem, necessariamente, vender 
os equipamentos que lhe dão suporte.34 

 
 Por conta dessa alienação de alguns dos elementos, não gerarão efeitos de 

encerramento, necessariamente, do estabelecimento, pois, dentre eles, os 

elementos constituídos podem ser substituídos por outros similares sem que sejam, 

obviamente, utilizadas técnicas desleais para angariar novamente os compradores 

daquele mesmo domínio ou endereço virtual que ali frequentavam. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 
Almeja-se chegar à conclusão, através de todo o exposto, que toda a matéria 

relacionada ao estabelecimento comercial ainda é controvertida pela doutrina e 

várias dessas definições e posicionamentos são vagos, imprecisos e errôneos, 

trazendo insegurança jurídica quanto à definição de seus elementos e de sua forma 

de concretização. Tal trabalho objetiva garantir a aplicação mais efetiva do Direito no 

âmbito virtual, para melhor tutelar ramo tão amplo, rico, de imensa importância 

econômica nos dias atuais e que está em constante transformação. 

A criação de normas específicas para os meios de comércio virtual é uma 

realidade que não pode mais ser evitada ou postergada pelo legislador, já que são 

realizados contratos independentemente de sua vontade ou de legislação específica.

 O descompasso da lei com a realidade tecnológica nos dias atuais não pode 
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mais ser permitida uma vez que isso se torna potencial campo de insegurança 

jurídica. 

Portanto, espera-se que não continue desapercebido dos olhos do legislador 

tema tão importante e que ainda é tratado de forma tão primitiva pelos juristas. 
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