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Curso/Disciplina: Direito Empresarial – Curso Extensivo 

Aula: 01 – Origem, evolução histórica e autonomia do Direito Empresarial 

Professor(a): Priscila Menezes  

Monitor(a): Milena Sanches 

 

Aula nº. 01 

 

 - Origem do Comércio 

 

A concepção de comércio advém das trocas realizadas entre pessoas no intuito de atender suas necessidades. 

Neste sentido, a troca ocorrida de mercadoria por mercadoria diretamente entre os produtores.  

 

Com o passar do tempo e a evolução das trocas realizadas, sentiu-se a necessidade de criar um “padrão” 

aceitos por todas as pessoas, indiscriminadamente, ocasião em que na história surge a “moeda”.    

 

Ato contínuo, com o incremento das relações comerciais, surgiram pessoas que se dedicavam unicamente à 

atividade de troca de mercadorias por moeda, surgindo, assim, a figura do intermediário, que intermediava o 

contato entre o produtor e o consumidor final. É a figura embrionária do que pode ser denominar empresário, 

uma vez que a intermediação ocorria através do aumento do preço do produto, assumindo, assim, a função 

caráter lucrativo.   

 

 - Conceito se Comércio.  

 Segundo o Professor João Eunápio Borges, COMÉRCIO é: 

 

  -  FASES DO DIREITO COMERCIAL 

 1ª FASE: SUBJETIVA 

                                                             

Pois bem. Contextualizado o surgimento da moeda e definido o conceito de comércio, mister definir o 

aparecimento do Direito Comercial, que ocorreu na Europa, a partir da Idade Média, momento em que o 

Direito Civil (ou geral ou comum) abrangia todas as transações entre indivíduos, que, contudo, tinha como 

base a propriedade imobiliária, com seus trâmites formais, rígidos e morosos.  
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Com o crescimento do poderio econômico da classe burguesa, que, neste momento já desenvolvia o comércio, 

sentiu-se a necessidade de criação de um novo ramo de Direito que abarcasse as peculiaridades das atividades 

exercidas. 

 

Surge, assim, a 1ª fase do Direito Comercial: a fase SUBJETIVA.  

 

Cumpre destacar que as regras de comércio não eram inéditas. Na Babilônia havia o Código de Hamurabi, na 

Índia, o Mabuna, o mesmo na Grécia e ainda na Roma Antiga, contudo, todas essas regras tinham como base 

a economia rural.  

 

Esta primeira fase do Direito Comercial, na história, está contextualizada após a queda do Império Romano, 

com a fragilização do Estado Central.  

 

A burguesia, já fortalecida economicamente e em ascensão, decide então, criar as suas próprias regras em 

área que o Estado, fragilizado, não atuava. Verifica-se nesse momento, juntamente com o crescimento da 

classe burguesa, a decadência do modelo feudal e o surgimento do Estado Absolutista que vai centralizar 

novamente o poder em apenas uma figura, o Estado.  

 

Com a decadência do modelo feudal, observou-se o fluxo migratório para as cidades, consolidando-as, assim, 

como grandes centros comerciais e locais de trocas.  

 

Neste momento histórico surgem então as Corporações de Ofício, que podem ser brevemente definidas como 

associações que reuniam trabalhadores de um mesmo ofício e serviam para defender os interesses 

trabalhistas e econômicos dos seus participantes.   

 

Para estar sujeito às regras aplicadas ao comércio à época, era necessário o cumprimento de 2 requisitos:  

a) Estar o comerciante inscrito em uma das Corporações de Ofício; 

b) Que o assunto tratado, no qual a aplicação das regras do Direito Comercial era requerida, deveria 

estar relacionado ao COMÉRCIO.  

 

Em resumo: na 1ª fase do Direito Comercial é marcada pelo aspecto subjetivo, com foco na pessoa do 

comerciante.  

 

Assim, temos como característica deste primeiro momento do Direito Comercial:  

 

a) Negociação entre comerciantes; 

b) Corporativismo; 

c) Necessidade de matrícula em uma das Corporações de Ofício; 

d)  A fonte do Direito Comercial eram os costumes; 

e) Regras escritas esparsas elaboradas pelas Corporações de Ofício; 

f) Os julgamentos dos conflitos eram realizado por um Consul, eleito pelos comerciantes. 
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2ª FASE: OBJETIVA 

 

A 2ª fase do Direito Comercial é marcada pelo fortalecimento das relações entre comerciantes e não 

comerciantes.  

 

No contexto histórico, verifica-se a consolidação do Estado Absolutista que invoca para si a responsabilidade 

de criar as regras do comércio. É nesse momento que surge o denominado na história como a Era das 

Codificações, com o aparecimento do Código Napoleônico de 1807, por exemplo.  

 

No Brasil esse movimento se reflete no Código Comercial de 1850 (cuja 2ª parte ainda está em vigor). 

 

Ao contrário da fase subjetiva, o foco sai da pessoa do comerciante e passa a se concentrar no ato praticado.  

 

Assim, se o ato fosse caracterizado como ATO DE COMÉRCIO, este estaria abarcado pela égide do Direito 

Comercial. Caso negativo seriam aplicadas as regras do Direito Civil. 

 

Quanto aos atos de comércio, estes foram taxativamente apresentados no Código Napoleônico de 1807. Aos 

demais ali que ali não estivessem elencados seriam aplicadas as normas de Direito Civil. 

 

No Brasil, na incerteza trazida pela mesma situação, em 1850 foi criado o Regulamento 737/1850 enumerado 

o que poderia ser considerado Ato de Comércio. Ex.: seguro marítimo, compra e venda de bens móveis, 

atividades bancárias e de câmbio, etc. 

 

A Teoria dos Atos de Comércio, desta forma, supriu a questão do direito corporativo verificado na 1ª fase, 

aplicado apenas àqueles que eram comerciantes e participantes das Corporações de Ofício e passa a ser 

aplicado a todos uma vez que visava mais o ato praticado que as pessoas. 

 

A legislação comercial nesse período avançou com a criação dos Tribunais de Comércio, substituindo a figura 

do consul criada na 1ª fase.  

 

ATENÇÃO 

 - Problemas quanto à Teoria dos Atos de Comércio: 

a) A definição de Atos de Comércio, quais atos seriam assim classificados não é unânime até os dias 

atuais na doutrina; 

b) Uniformidade e existência de rol taxativo de atos de comércio. Se não há unanimidade quanto à sua 

definição, como prevê em apenas um rol todas as hipóteses de atos de comércio? 

c) Por fim, no que consistiria em ato de comércio que pode ser praticado por qualquer um mesmo se 

não for comerciante? 
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3ª FASE: SUBJETIVA MODERNA 

Inaugurada no Direito Civil italiano, de 1942 e também adotada pelo Direito brasileiro no Código Civil de 2002, 

a 3ª fase do Direito Comercial surge sob a égide do período de Guerras Mundiais.  

 

Nessa fase, o foco da análise do Direito Comercial muda novamente dos Atos de Comércio para a figura que 

passa a ser denominada EMPRESÁRIO. (Teoria da Empresa). 

 

Há o deslocamento da concepção subjetiva de comerciante como privilégio passando a ser valorizada a 

atividade econômica que está sendo exercida por determinada pessoa conhecida como empresário.  

 

É denominada subjetiva porque está focada na pessoa que exerce atividade econômica, contudo, é atribuída, 

ainda, a nomenclatura “moderna” porque difere da 1ª fase quanto ao privilégio das Corporações de Ofício.  

Não é mais necessário a vinculação a qualquer entidade para invocar a tutela do Direito Comercial.  

 

Assim, para melhor definir as fases do Direito Comercial foi apresentado o seguinte quadro esquemático: 

 

     

 

 - A AUTONOMIA DO DIREITO COMERCIAL. 

 

Ainda na 3ª fase do Direito Comercial, que está em vigor, é levantada a questão da autonomia do Direito 

Comercial em detrimento ao Direito Civil, tanto no Direito Italiano quando no Brasil, uma vez que ambos 

sistemas jurídicos sofreram reformas que acabaram por unificar as matérias de direito privado. 

 

Neste sentido, 2 são os pontos de vista utilizados para justificar a ausência ou presença de autonomia: 

 

1 – FORMAL (ou legislativo): aqui seria considerada a autonomia física. Considerando que as normas de Direito 

Comercial estão abarcadas no mesmo código que as demais normas de direito civil, não haveria autonomia.  
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2 – MATERIAL (substancial ou jurídico): neste ponto de interpretação, o Direito Comercial seria autônomo por 

possuir metodologia própria de interpretação e aplicação, princípios próprios, objetos próprios.  A unificação 

do Direito Comercial no mesmo diploma que as leis de direito privado estariam lastreadas apenas na questão 

da unificação, no mesmo código, do sistema de obrigações, comum a ambos.  – CORRENTE MAJORITÁRIA.  

 

 

 

 

 


