
A empresa e o estabelecimento empresarial: entenda o que são 

e como o Direito de Empresa trata estes assuntos 

 

O Direito de Empresa é um ramo do direito responsável por regular 

toda atividade econômica entre empresário e sociedade empresária. É o 

conjunto de normas que regula a atividade da empresa, entretanto, não 

é um direito voltado para os empresários somente. Serve também para 

disciplinar a atividade econômica organizada a produzir e circular bens 

ou serviços. Assim, para um ato ser regularizado pelo direito 

empresarial não basta apenas que seja praticado por empresários, mas 

que se enquadre como atividade empresarial. 

 

O que se entende por empresa? 

O conceito de empresa pode ser resumido como um organismo econômico 

baseado em princípios técnicos e leis econômicas. A empresa é algo abstrato 

(organismo), significando o conjunto de atividades do empresário (que visa 

lucro e assume seus riscos).   

Já em seu sentido histórico, a palavra "empresa" tem significado de 

empreendimento para realizar um objetivo. Não se trata de um ato isolado, 

mas sim de uma série coordenada de atos visando um fim produtivo e 

lucrativo. 

Todos estes significados são pautados na conceituação de empresário dada 

pelo nosso Código Civil vigente, que em seu artigo 966 diz: “considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. O 

grifo (nosso) resume exatamente o conceito de empresa, que é onde o 

empresário exerce profissionalmente sua atividade. 

 

A empresa e as suas obrigações 

Entre as obrigações da empresa, estão, por exemplo: o registro junto aos 

órgãos competentes, escrituração regular e guarda dos livros empresariais, 

elaboração de balanço patrimonial periódico, nome comercial, 

estabelecimento comercial e ponto comercial, respeito às regras de livre 

concorrência e inviolabilidade da propriedade industrial. Concernente aos 

registros de interesse da empresa temos dois importantes pontos: Lei nº 



8.934/1994 (Registro do comércio) e Lei nº 9.279/96 (Registro da 

propriedade industrial). 

O registro de comércio é formado pelo DNRC (Departamento Nacional de 

Registro de Comércio), responsável pela supervisão, orientação, 

coordenação e normatização e as Juntas comerciais (órgãos locais com 

abrangência estadual), responsáveis por executar e administrar os serviços 

de registro. A junção destes dois órgãos forma o SINREM (Sistema Nacional 

de Empresas Mercantis) e, quando devidamente inscrita nele, a empresa terá 

o seu NIRE (número de identificação de empresas). 

Vale citar também sobre a formação do nome empresarial. É, conforme 

Instrução Normativa do DNRC: aquele sob o qual a empresa mercantil 

exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes; o nome 

empresarial compreende a firma individual, a firma ou razão social e a 

denominação. 

O nome empresarial deve identificar, quando exigido por lei, o tipo jurídico 

da sociedade e deve atender aos seguintes princípios: 

 Princípio da veracidade: deve constar o verdadeiro nome do sócio 

(razão social) ou do titular da firma individual, além de sincera 

indicação da atividade; 

 Princípio da novidade: o nome deve ser novo e diferente de outro que 

já existe, visando que erros sejam evitados nas identificações das 

empresas. 

Já o nome do estabelecimento é utilizado para facilitar a localização e 

identificação do público-alvo do objeto empresarial. Por vezes é confundido 

com o nome fantasia na denominação social ou até com a marca protegida 

no INPI (propriedade industrial). 

 

E o estabelecimento empresarial ? 

O estabelecimento empresarial, que também é chamado de fundo de empresa 

ou fundo de comércio é, por sua vez, a representação física do empresário ou 

da sociedade empresária, em forma de patrimônio. O Código Civil, em seu 

artigo 1.142, também traz a conceituação de estabelecimento empresarial, 

que é: todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 

empresário, ou por sociedade empresária. 

Por ser desprovido de personalidade jurídica o estabelecimento empresarial 

é visto como objeto de direitos e pode ser negociado. Qualquer que seja o 



negócio jurídico onde o estabelecimento comercial é visto como objeto só 

terá validade e produzirá efeitos para terceiros após ser averbado no Registro 

Público de Empresas Mercantis (RPEM) – Junta comercial - e publicado no 

diário oficial, conforme artigo 1.144 do Código Civil de 2002. 

Vale mencionar que o estabelecimento empresarial é propriedade da empresa 

e esta pode alienar um ou mais estabelecimentos entre os seus. Os débitos, 

material, máquinas, mercadoria, créditos e ponto comercial, por exemplo, 

estão incluídos no negócio quando o estabelecimento empresarial é colocado 

como objeto.  

Assim, é chamado de trespasse o contrato de compra/venda do 

estabelecimento empresarial, onde ocorre a transferência da sua titularidade, 

desde que observados os requisitos citados pelo artigo 1.144 do Código Civil 

vigente. 

É comum no contrato de trespasse a realização de um inventário descrevendo 

os bens envolvidos na transação. Exemplificando: nos casos de bens móveis, 

somente a tradição (entrega da coisa) é suficiente; para os bens imóveis, a lei 

exige o registro da escritura pública; em bens imateriais, como a propriedade 

intelectual, por exemplo, deve existir a transferência de titularidade no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

O estabelecimento comercial ainda pode ser dividido em duas classificações, 

são elas: 

 Matriz (sede ou estabelecimento principal): é o local considerado 

domicílio fiscal da empresa, onde fica situada a chefia e são realizadas 

as operações mais intensas da atividade do empresário; 

 Filial (sucursal ou agência): estabelecimento secundário (vinculado ao 

principal), mas dotado de autonomia (especialmente nas sucursais, 

visto que em filiais propriamente ditas o gerente não possui 

autonomia). 

Sendo assim, podemos concluir que o estabelecimento empresarial está 

dentro do que é a empresa. É um dos elementos constitutivos da empresa 

que, inclusive, pode ter vários estabelecimentos empresariais. 

 


