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OBJETIVOS 

- Identificar a importância do direito empresarial ante a nova teoria da empresa. 
- Reconhecer e criticar os variados institutos que compõem o direito empresarial. 
- Refletir sobre as transformações ocorridas nas relações empresariais e na legislação 

empresarial aplicada. 
- Identificar os tipos societários, suas diferenças e responsabilidades dos sócios. 
- Habilitar o estudante a colocar em prática os conhecimentos adquiridos tornando-o capaz 

de contribuir com o ordenamento jurídico e com a posterior atividade profissional. 
- Discutir as principais questões referentes ao direito de empresa no Brasil. 

EMENTA 

Conceito, objeto e evolução do Direito Empresarial. Unificação do Direito Privado. Teoria da 
empresa. Autonomia do Direito Empresarial. Conteúdo e fontes. Empresário. Empresário 
Individual. Microempresa e empresa de pequeno porte. Registro de empresa. Escrituração 
empresarial. Estabelecimento empresarial. Nome empresarial. Propriedade industrial. Teoria 
Geral do Direito Societário. Sociedades empresárias: conceito, personalização, classificação. 
Sociedade em comum. Constituição das sociedades. Contrato social: requisitos de validade, 
forma, alteração. Sociedades Contratuais: Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita 
simples, sociedade em conta de participação e sociedade limitada. Dissolução das sociedades. 

METODOLOGIA 

Aula expositiva / Exposição participativa / Análise de textos / Incentivo à pesquisa através da 
apresentação de temas polêmicos e casos práticos / trabalhos individuais e em grupo. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Definição, objeto e evolução do Direito Empresarial. Unificação do Direito privado. Teoria da 
empresa. Autonomia do Direito Empresarial.  

2. Conteúdo e fontes.  
3. Empresário. Empresário Individual. 
4. Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
5. Registro de empresa. 
6. Escrituração Empresarial. 
7. Estabelecimento empresarial. 
8. Nome empresarial. 
9. Propriedade Industrial.  
10. Teoria Geral do Direito Societário.  
11. Sociedade em comum Sociedades empresárias: conceito, personalização, classificação.  
12. .  
13. Constituição das sociedades.  
14. Contrato social: requisitos de validade, forma, alteração.  
15. Regime jurídico dos sócios.  
16. Sociedade em nome coletivo. 
17. Sociedades em comandita simples. 
18. Sociedades em conta de participação. 



 
 
 

 

19. Sociedade limitada.  
20. Dissolução das sociedades contratuais.  

RECURSOS DIDATICOS 

Lousa, textos, periódicos (revistas e jornais), artigos, jurisprudência. 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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