
Estefânia Rossignoli

A Empresa – Parte 02

Teoria Geral do Direito Empresarial

DIREITO 
EMPRESARIAL



- Percebe-se que a primeira noção de empresa possui um caráter econômico,
ligado tão somente à complexidade da organização dos fatores de produção,
mas a doutrina jurídica, principalmente através do autor italiano Alberto
Asquini, criou contornos jurídicos a tal conceito e revolucionou o Direito
Comercial, como ainda era conhecido.

- Alberto Asquini, no entendimento de que a empresa é um conceito
poliédrico, criou quatro perfis em que ela pode se apresentar: a) o perfil
subjetivo; b) o perfil funcional; c) o perfil objetivo; d) o perfil corporativo.
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- Subjetivo: Considera-se a organização econômica da empresa pelo seu
vértice, utilizando a expressão em sentido subjetivo, como sinônima de
empresário.

-Funcional: A empresa é considerada como a atividade empreendedora
determinada a um certo objetivo.

-Objetivo: Utiliza-se o complexo patrimonial como o centro de atenção do
conceito de empresa, sendo que poderão ser levados em consideração todos
os tipos de bens.
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- Corporativo: Aqui a empresa é considerada como uma especial organização
de pessoas, formada pelo empresário e prestadores de trabalho, seus
colaboradores.

- A primeira legislação de fato que se filiou a essa nova Teoria foi o Código
Civil italiano de 1942, considerado o grande marco da transformação desse
ramo do direito que, aliás, passa a receber uma nova denominação: Direito
Empresarial.

- No Brasil, uma atividade comercial propriamente dita somente será delineada
com a chegada da família real portuguesa e a abertura dos portos às nações
amigas.
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- Clamando por uma legislação própria, em 1850 foi promulgado o Código
Comercial brasileiro que filiava claramente à teoria dos atos de comércio,
principalmente no que diz respeito às terminologias.

- Em 2002 o Código Civil seguiu a tendência mundial e modificou o Direito
Comercial, filiando-se à Teoria Italiana da Empresa.
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