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Cláusula de não concorrência nos contratos
de compra e venda de estabelecimentos comerciais.
Por certo que o tema parece de simples 
interpretação, contudo seu impacto no 
aspecto negocial é inegável. As cláusulas de 
não concorrência têm sido cada vez mais 
utilizadas, em todo tipo de contrato. 

Tratando-se de um estabelecimento 
comercial, a citada cláusula visa impedir 
que o alienante exerça concorrência com 
o adquirente por um determinado período 
de tempo, favorecendo-se eventualmente 
de know-how e prestígio adquiridos com o 
estabelecimento anterior.

Quanto à validade das citadas cláusulas, 
o CADE (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) já se manifestou no 
sentido de que as mesmas são válidas 
quando devidamente limitadas no tempo e 
atinentes ao mercado objeto do negócio e 
da operação envolvida.

Entretanto, vale ressaltar o contido 
no artigo 1.147 do Código Civil : “Não 
havendo autorização expressa, o alienante 
do estabelecimento não pode fazer 
concorrência ao adquirente, nos cinco anos 
subseqüentes à transferência.” 

Da interpretação da lei entende-se, 
portanto, que efetivada a venda, ainda que 

as partes não acordem expressamente um 
prazo para a não concorrência, estariam 
submetidas à aplicação do dispositivo 
transcrito. 

Entretanto, mister ressaltar que, consoante 
o contido no art. 1.142 do Código Civil, o 
qual define estabelecimento comercial, 
a aplicação do art. 1.147 do mesmo 
diploma legal restringir-se-ia apenas 
ao estabelecimento comercial em si, 
cuja venda se dá através do Contrato de 
Transpasse, não sendo igualmente aplicável 
à venda de uma empresa, a qual consiste 
em uma entidade legal, portanto, sujeita à 
direitos. • 

Non-competition clause in the purchase 
and sale agrements of commercial 
establishments.

Certainly the interpretation of the matter seems 
simple; however its impact on business aspect is 
undeniable. The non-competition clauses have 
increasingly been used in all types of contract.

In the case of a business establishment, the said 
clause seeks to prevent the assignor to compete 
with the purchaser for a certain period of time, 
eventually taking advantage of the know-how and 

prestige acquired with the previous establishment. 

As to the effectiveness of such clauses, CADE 
(Administrative Council for Economic Defense) 
has already manifested itself in the sense that such 
clauses are effective when properly limited in time 
and related to market purpose of the business and 
to the operation involved.

However, it is noteworthy the provision set forth 
in Article 1147 of the Civil Code: In the absence of 
express authorization, the assignor of the property 
can not compete with the purchaser, in the five 
years following. From the interpretation of the law 
it is understood, therefore, that once the sale has 
been made, even if the parties have not expressly 
agreed a non-competition term, the parties would 
be subject to the application of the provision 
transcribed. 

However, it is important to underline that, 
according to art.1.142 of the Civil Code, which 
defines commercial establishment, the application 
of art 1.147 of the same code would restrict only 
to the commercial establishment itself, whose 
sale is through the Transmission Agreement, not 
being equally applicable to the sale of a business, 
which consists in a legal entity, therefore, subject 
to rights. •
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Planejamento tributário no
cotidiano da empresa
A grande problemática do cotidiano dos 
empresários brasileiros é a batalha diária em 
tentar honrar com todas as suas obrigações 
tributárias. Isto porque é evidente que o Brasil 
apresenta uma carga tributária complexa 
e extremamente onerosa, principalmente 
para o setor industrial. 

Diante desse cenário, o planejamento 
tributário tornou-se uma ferramenta 
essencial e de suma importância para o 
desenvolvimento diário da atividade das 
empresas. O planejamento tributário é uma 
forma lícita de estruturação do negócio, 
visando uma eficácia corporativa, fiscal e 
tributária. 

Sob este prisma, o planejamento não 
se resume a busca de redução da carga 
tributária, mas sim da apresentação de 
uma estrutura organizacional eficiente 
que proporcione, também, a redução dos 
custos e tributos, través da identificação das 
melhores oportunidades fiscais, explorando 
as lacunas da lei e suas oportunidades. 

O planejamento tributário pressupõe uma 
análise da empresa sob uma perspectiva 
ampla e geral, porque visar somente a 
redução da carga tributária pode no final 
do estudo representar uma perda para o 
empresário, seja nos custos, na satisfação 
do cliente, dentre outros fatores.

Por exemplo, a simples modificação da sede 
da empresa visando vantagens fiscais e 
tributárias pode representar uma aumento 
significativo do custo com transporte e 
logística e uma perda na satisfação do 
cliente. Ou seja, o planejamento tem que 
ser estruturado da forma que cause menor 
impacto nos outros setores e interesses da 
empresa. 

Portanto, a política do planejamento 
tributário tem ligação direta e diária no 
cotidiano da empresa, podendo ser 
considerada como uma atividade empresarial 
preventiva, com enfoque na diminuição dos 
riscos tributários e na otimização da carga 
tributária, garantindo o desenvolvimento 
empresarial de uma forma mais segura 
e rentável, não podendo deixar de focar 
nos interesses comerciais da empresa. •

Daily tax planning of the company.

The great problem of the daily life of Brazilian 
entrepreneurs is the daily battle of trying to honor all 
their tax obligations. This is because it is evident that 
Brazil has a complex and extremely costly tax burden, 
especially for the industrial sector. 

In view of this scenario, tax planning has become an 
essential tool of paramount importance for the daily 

development of the company’s activity. Tax planning 
is a lawful form of business structuring, aiming at 
corporate, fiscal and tax efficaciousness. 

From this perspective, the planning is not just 
the pursuit of reducing the tax burden, but the 
presentation of an organizational efficient structure 
that also provides the reduction of costs and 
taxes, through the identification of the best tax 
opportunities, exploring the gaps in law and their 
opportunities. 

Tax planning presupposes an analysis of the 
company under a broad and general perspective 
since aiming only to the reduction of the tax burden 
may at the end of the study represent a loss for 
the entrepreneur, either in cost or in customer 
satisfaction, among other factors. 

For example, the simple modification of the company 
main office seeking tax advantages can represent a 
significant increase in the cost of transportation and 
logistics and a loss in customer satisfaction. That 
is, the planning has to be structured in the way that 
causes less impact on other sectors and interests of 
the company. 

Therefore, the tax planning policy has direct and 
daily connection with the routine of the company, 
and it can be considered as a preventive corporate 
activity, focusing on the reduction of tax risks and 
on the optimization of the tax burden, ensuring 
the business development in a more secure and 
profitable way and it shall focus on the commercial 
interests of the company. •

O planejamento
não se resume a busca de 
redução da carga tributária, 
mas sim da apresentação 
de uma estrutura 
organizacional eficiente 
que proporcione, também, 
a redução dos custos e 
tributos.

The planning is not just the pursuit 
of reducing the tax burden, but the 
presentation of an organizational 
efficient structure that also provides 
the reduction of costs and taxes.
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Início da proteção de registro patente x marca 
O direito à propriedade industrial 
assegurado pela Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 5°, inciso XXIX, e 
especificamente tratado pela Lei 9.279 
de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade 
Industrial do Brasil – LPI), apresenta 
distinção no que tange ao início da proteção 
do pedido de registro de Patente em relação 
ao pedido de registro de Marca. 

O depósito do pedido de registro de 
uma patente gera apenas expectativa 
de direitos que não serão garantidos ao 
titular somente com seu protocolo junto 
ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, uma vez que, com base no 
artigo 38 da LPI, os direitos inerentes a uma 
patente só serão assegurados ao seu titular 
mediante a concessão do registro, marcado 
pela data de publicação do respectivo ato e 
expedição da carta-patente, atribuindo-se 
o direito ao seu uso exclusivo, bem como à 
indenização em caso de violação. 

A propriedade da marca adquire-se, assim 
como no caso da patente, por meio do 

registro concedido pelo INPI (Autarquia 
Federal responsável pela execução das leis 
que regulam a propriedade industrial).

Note-se, contudo, que o depósito do pedido 
de registro de marca, diferentemente 
do que ocorre com a patente, por si só já 
atribui direitos ao depositante da marca, 
consoante preconiza o artigo 130 da LPI. 

Poderá o depositante, ceder o pedido de 
registro ou licenciar seu uso e zelar pela 
integridade material e reputação da marca. •
 
The commencing of registration 
protection – patent x trademark.

The legal access to the industrial property insured by 
the Federal Constitution of 1988, in its 5th section, 
paragraph XXIX, and specifically referred to by Act 
9.279 of May 14th 1996 - Industrial Property Law of 
Brazil ( LPI – Lei da Propriedade Industrial do Brasil), 
offers to distinguish respectively the initial stage of 
Patent registration protection against the Trademark 
registration. 

The deposit of the application for patent registration 
does only generate latent rights not granted yet to 

its titleholder which eventually is let to believed that 
when in possession of its protocol registered before 
the National Industrial Property Institute (INPI – 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial), since, 
by force of section 38 of the Industrial Property 
Act (LPI ) the inherent rights conferred to a patent 
use will only be granted to its titleholder when due 
registration is granted, fixed by the corresponding 
publishing date (Diário Official) of said act and 
issuing of patent letter, when rights are granted to 
its exclusive use and the rights corresponding to 
indemnification in case of patent infringement. 

The trademark ownership is acquired, as in case of 
a patent, by means of the registration conceded 
through the INPI (Federal Autarky hold responsible 
for the execution of laws that regulates the industrial 
property). 

Nevertheless it is to be reminded that the deposit of 
the application for trademark registration, different 
from patent registration, immediately confers rights 
to the trademark applicant, according to section 130 
of the Industrial Act (LPI – Lei de Proteção Industrial). 

The applicant is allowed to: assign application for 
registration, license its use and zeal for the trademark 

material integrity or reputation. •


