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Teoria Geral do Direito Empresarial

DIREITO 
EMPRESARIAL



- Este ramo que hoje é conhecido por Direito Empresarial surgiu inicialmente
para regular o comércio e, portanto, era chamado de Direito Comercial.

- Inicialmente, tem-se uma atividade comercial bastante simplória, baseada
apenas no escambo.

- Mais tarde, com o prosseguimento da evolução da civilização, mais
precisamente na Idade Média, com o surgimento das feiras mercantis, o mundo
viu crescer uma nova atividade profissional: a do comerciante.
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- Com o passar do tempo, tais profissionais começaram a sentir a
necessidade de se organizarem e o fizeram através de corporações dos
mercadores. Foi então que se falou pela primeira vez em um Direito Comercial
cuja preocupação era regulamentar o direito dos comerciantes. Esse período
ficou conhecido como fase subjetiva do Direito Comercial.

- A atividade vai evoluindo gradativamente até o ponto em que se percebe
que o sujeito que a exerce é menos importante no que a atividade em si
mesma.

- Surgiu então a Teoria dos Atos de Comércio na França.
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- O Código de Napoleão de 1807 foi um marco importante para se
implementar esta mudança de pensamento, dando início à era objetiva do
Direito Comercial.

- Havia dificuldades conceituais no que seria exatamente o ato de comércio.

- Noutro plano, as atividades econômicas que sustentavam as economias
mundiais ficavam cada vez mais diversas e aperfeiçoadas.
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- Com a revolução industrial, o sistema capitalista, que sempre foi a base do
Direito Comercial, percebe que várias são as atividades econômicas que
podem garantir crescimento e renda.

- Surge então no direito italiano a teoria da empresa, que supriu as lacunas no
direito comercial e ampliou significativamente o objeto de estudo desse ramo
jurídico.

- Agora o estudo será focado em toda a atividade empresarial, toda a
organização dos meios de produção, dos serviços e também do ato de
comercializar.
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