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EMENTA 

Contratos empresariais. Os contratos empresariais e os contratos de consumo. Os 
contratos empresariais em espécie. Compra e venda mercantil. Compra e venda 
internacional. Mandato, Comissão, Gestão de Negócios, Corretagem, Agência, 
Distribuição, Representação Comercial, Franquia, Contratos Bancários, Arrendamento 
Mercantil, Factoring, Leasing. Contratos eletrônicos. Direito Falimentar: falência e 
recuperação de empresas. Crise da empresa. Órgãos da Falência e da recuperação. 
Administrador judicial: atribuições. Pressupostos da falência. Pedido de falência, 
declaração, denegação, recursos. Efeitos da decretação de falência. Processo. Ação 
revocatória. Encerramento da falência. Crimes falimentares. Recuperação Judicial e 
Extrajudicial. 

 
OBJETIVOS 

- Reconhecer e criticar os variados institutos que compõem o direito Empresarial. 
- Refletir sobre as transformações ocorridas nas relações empresariais e na legislação 

aplicada. 
- Qualificar os alunos no estudo sobre os contratos empresariais, suas características e 

espécies. 
- Promover o estudo e aperfeiçoamento da nova Lei de Falência, abordando princípios, regras, 

doutrina, jurisprudência e legislação. 
- 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. 

 
    CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Contratos empresariais. Os contratos empresariais e os contratos de consumo.  
2. Os contratos empresariais em espécie. Compra e venda mercantil. Compra e venda 

internacional.  
3. Mandato, Comissão, Gestão de Negócios, Corretagem, Agência, Distribuição, Representação 

Comercial, Franquia. 
4. Contratos Bancários, Arrendamento Mercantil, Factoring, Leasing.  
5. Contratos eletrônicos.  
6. Direito Falimentar: falência e recuperação de empresas. Crise da empresa. Princípios. 
7. Órgãos da Falência e da recuperação. Administrador judicial: atribuições.  
8. Pressupostos da falência.  
9. Pedido de falência, declaração, denegação, recursos.  
10. Efeitos da decretação de falência em relação ao falido, aos seus bens, aos contratos e aos 

credores. 
11. Classificação dos créditos.  



 
12. Habilitação dos créditos. 
13. Pedido de restituição. 
14. Ação revocatória.  
15. Liquidação do ativo. Encerramento da falência. Extinção das obrigações do falido. 
16. Crimes falimentares.  
17. Recuperação Judicial e Extrajudicial. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas. Leitura de textos legais, doutrinas e jurisprudências. Trabalhos individuais 
e em grupo. 
 

 
RECURSOS DIDATICOS 

Quadro(pincel), sinopses do assunto, textos, artigos. 
 

 
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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