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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 

aplicada. 
- Identificar os tipos societários, suas diferenças e responsabilidades dos sócios. 
- Identificar a importância dos títulos de crédito para a atividade empresarial. 
- Analisar os diversos tipos de títulos de crédito.  
- 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 

Sociedades Institucionais: Sociedade Anônima e sociedade em comanditas por ações. 
Modificações societárias: Transformação, incorporação, fusão e cisão. Grupos de Sociedades. 
Títulos de crédito. Conceito. Características. Classificação. Letra de câmbio. Conceito. Emissão. 
Endosso. Aceite. Aval. Vencimento. Pagamento. Protesto. Ressaque. Ação cambial e prescrição. 
Nota promissória. Conceito. Requisitos. Cheque: histórico, conceito, forma, endosso, aval, 
apresentação, protesto, prescrição. Duplicata: conceito, aceite e protesto. Conhecimento de 
depósito e warrant. Noções de títulos de crédito rural e industrial. Cédula de crédito bancário. 

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. Sociedade Anônima. Constituição. Capital social. Ações. Valores mobiliários. Órgãos sociais. 

Acionistas. Resultados sociais. Dissolução. 
2. Sociedade em comandita por ações. 
3. Modificações societárias. Transformação. Incorporação. Fusão. Cisão. 
4. Grupos de sociedades. Sociedades coligadas e controladas. 
5. Títulos de Crédito. Noções sobre crédito. Noções gerais dos títulos de crédito. 

Características. Oponibilidade das exceções. Circulação dos Títulos de Crédito. Classificação 
dos Títulos de Crédito. 

6. Letra de Câmbio. Conceito. Legislação. Pressupostos. Partícipes. Emissão. Circulação: 
aceite, endosso, aval. Vencimento, pagamento e protesto. Ação cambial. Prescrição. 

7. Nota Promissória. Conceito. Legislação. Pressupostos. Partícipes. Emissão. Circulação: 
endosso, aval. Protesto. 

8. Cheque. Conceito. Legislação. Pressupostos. Partícipes. Emissão. Circulação: endosso, 
aval. Protesto. Modalidades de cheques. 

9. Duplicata. Conceito. Legislação. Partícipes. Requisitos. Apresentação. Circulação: aceite, 



 
 
 

 

endosso, aval. Protesto. Duplicata de prestação de serviços. 
10. Conhecimento de depósito e “Warrant”. Conhecimento de Frete e Transporte. 
11. Título de crédito rural e industrial. Cédula de crédito bancário. 

 
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. 
 

Básica: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2009. v.  1 e 2.  
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: direito societário, sociedades simples e 
empresárias. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2007. v.2.  
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25.ed.São Paulo: Saraiva, 2007. v.2.  
 
Complementar: 
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: título de crédito. 3.ed. São Paulo; Atlas, 
2007.v.3   
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
sociedades comerciais, fundo de comércio.31.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
_________.  Títulos de crédito. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio Franco de. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
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