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Programa da disciplina de Direito Comercial I 

 

Introdução 

 
1. O sistema de direito comercial. Significado da categoria. 

2. Evolução histórica da disciplina. 

3. O actual objecto do direito comercial. 

4. As fontes de direito comercial. 

 

 

1.ª Parte 

A empresa comercial 

 

Capítulo I 

Os empresários comerciais 

 
Secção I 

O empresário comercial 

 

5. O problema da delimitação do conceito jurídico de empresário comercial. 

6. O empresário em geral. 

7. O empresário agrícola. 

8. O empresário comercial. 

9. O pequeno empresário. 

10. O artesão. 

11. A empresa pública. 

12. Aquisição e perda da qualidade de empresário comercial. O empresário oculto. 

13. Os impedimentos para o exercício de uma empresa comercial. 

14. A capacidade para exercer uma empresa comercial. 

15. Efeitos do exercício de uma empresa comercial. 

15.1. Obrigatoriedade de adoptar uma firma. 

15.2. Obrigação de manter escrituração mercantil. 

15.3. Obrigação de inscrever no registo comercial certos actos. 

15.4. Obrigação de prestar contas. 

15.5. Sujeição à falência. 

15.6. Representação do empresário no exercício da empresa. 

15.6.1. Auxiliares em sentido lato: auxiliares subordinados e auxiliares autónomos. 

15.6.2. Os poderes de representação dos auxiliares subordinados. 

15.6.2.1. Os gerentes. 

15.6.2.2. Os procuradores. 

15.6.2.3. Os auxiliares strictu sensu. 

15.7. Responsabilidade pelo exercício da empresa. 

15.7.1. Responsabilidade em geral. 

15.7.2. Responsabilidade dos bens do casal, no caso de empresário comercial casado em 

regime de comunhão de bens. 



15.7.3. Responsabilidade civil do empresário comercial produtor. 

 

Secção II 

A empresa 

 

16. O conceito de empresa. O aviamento. 

17. O problema da conservação da empresa e da sua transmissão. 

18. A disciplina da transmissão da empresa: forma e prova dos negócios relativos. 

19. Outras regras relativas à transmissão da empresa. 

19.1. A alienação (trespasse) da empresa. 

19.2. A locação da empresa. 

20. O usufruto da empresa. 

21. Garantia sobre a empresa: o penhor de empresa. 

 

 

Secção III 

Os sinais distintivos – os bens imateriais 

 

22. Os sinais distintivos: nome e insígnia de estabelecimento, marca, denominações de 

origem, indicações geográficas, recompensas, logotipos. 

22.1. Nome e insígnia de estabelecimento. 

21.2.1.Noção; composição e princípios informadores da sua composição. 

21.2.2. Protecção dos nomes e insígnias. O problema do artigo 8.º da Convenção de Paris. 

21.2.3. Transmissão dos nomes e insígnias. 

21.2.4. Extinção do registo de nome ou insígnia e de direitos dele derivados. 

22.2. Marcas. 

22.2.1. Noção, espécies e funções. 

22.2.2. Princípios informadores da composição das marcas. 

22.2.3. Conteúdo e extensão do direito sobre a marca. 

22.2.4. Protecção das marcas de facto, livres ou não registadas. 

22.2.5. Transmissões e licenças. 

22.2.6. Extinção do registo das marcas ou de direitos dele derivados. 

22.3. Denominações de origem e indicações geográficas. 

22.3.1. Noção. 

22.3.2. Protecção e extinção. 

22.4. Recompensas. 

22.5. Logotipos. 

23. Os bens imateriais. 

23.1. As obras de engenho. 

23.2. As invenções industriais: a) Convenções internacionais; b) Patentes: ba) de invenção; 

bb) de utilidade. 

23.3. Modelos e desenhos industriais. 

23.4. As novas variedades vegetais. 

 

Secção III 

A disciplina da concorrência 



 

24. O princípio da concorrência e a sua história. 

25. O princípio da concorrência normativa. 

26. Limites convencionais à concorrência. Os Cartéis. 

27. Os consórcios. 

28. Breve referência à legislação antimonopolística no direito comparado. 

29. A disciplina da concorrência desleal. 
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