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EMENTA 

Processo Administrativo. Prática de direito empresarial material e processual. Prática jurídica dos 
contratos empresariais. Prática jurídica cambiária. Processos de recuperação e falência. 
Consultas a processos: autos findos. Trabalhos simulados orientados. Elaboração de peças e 
documentos.  
 

OBJETIVOS 

 Analisar e discutir todo o conteúdo programático em sala de aula, possibilitando ao 
estudante a compreensão do Estado administrador, de sua disciplina jurídica e sua 
relação com o particular;  

 Aplicar o conhecimento dos institutos relacionados Direito Empresarial em situações 
práticas.  

 Prover a uma preparação teórica e prática mais específica na área jurídica, contando já 
com o benefício de uma reflexão prévia ao longo do curso com o fim do desenvolvimento 
de uma consciência crítica. 

 Desenvolver o senso crítico do estudante em relação aos institutos tratados; 

 Conectar o conteúdo programático com o restante do universo jurídico, dando ao 
estudante uma visão interdisciplinar da disciplina; 

 Fomentar o surgimento de idéias para resolver os problemas enfrentados pelo 
administrador e pelo administrado quando do manejo dos instrumentos do direito 
administrativo. 

 

 
METODOLOGIA 

 Aulas expositivas; 

 Pesquisas orientadas pelo professor; 

 Apresentação de trabalhos pelos estudantes; 

 Palestras ministradas por profissionais ligados à administração; 

 Leitura de textos indicados; 

 Realização de atividades práticas e visitas a órgãos da Administração. 
 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
1. Conceito 

1.1. “Autonomia relativa” dos atos integrantes do processo administrativo 
1.2. Processo vs. Procedimento  

2. A relevância do processo administrativo 



 
 

3. Objetivos do processo administrativo 
4. Princípios 

4.1. Princípio do contraditório e da ampla defesa 
4.2. Princípios decorrentes do princípio do contraditório e da ampla defesa 

4.2.1. Princípio da audiência do interessado 
4.2.2. Princípio da acessibilidade dos elementos do expediente (ou da publicidade)  
4.2.3. Princípio da ampla instrução probatória 
4.2.4. Princípio da motivação 
4.2.5. Princípio da revisibilidade (ou da pluralidade de instâncias)  
4.2.6. Princípio da representação e assessoramento 

4.3. Princípio da verdade material 
4.4. Princípio da oficialidade (ou do impulso oficial) 
4.5. Princípio da gratuidade 
4.6. Princípio do informalismo (formalismo moderado ou obediência à forma e aos 
procedimentos)  

5. Tipologia do processo administrativo 
5.1. Internos 
5.2. Externos 

5.2.1. Ampliativos 
5.2.2. Restritivos 

6. Fases do processo administrativo 
6.1. Fase propulsória, introdutória ou inicial 
6.2. Fase instrutória ou preparatória 
6.3. Fase dispositiva ou decisória 
6.4. Fase controladora ou integrativa 
6.5. Fase de comunicação 

PRÁTICA DE DIREITO EMPRESARIAL 
1. Prática jurídica da empresarialidade 

1.1. Registro empresarial: Inscrição de empresário individual. Elaboração de contratos 
sociais, alterações contratuais e distratos.  

1.2. Contrato de alienação de estabelecimento.  
1.3. Locação empresarial. Ação renovatória de locação. 
1.4. Contrato de Cessão de cotas.  
1.5. Elaboração de documentos empresariais. Atas de assembléias.  
1.6. Dissolução de sociedade empresária.  

2. Prática jurídica dos Contratos empresariais 
2.1. Elaboração de contratos empresariais: Franquia, mandato mercantil, distribuição, 

representação comercial autônoma.  
3. Prática jurídica Cambiária 

3.1. Ações cambiais.  
3.2. Ação de cobrança e monitória.  
3.3. Ação anulatória de título. 
3.4. Ação de sustação e de cancelamento de protesto. 

4. Prática jurídica Recuperacional e Falimentar 
4.1. Elaboração de peças processuais relativas ao direito falimentar: pedido de falência, 

habilitação de créditos, pedido de restituição, ação revocatória. 
4.2. Elaboração de peças processuais relativas a recuperação de empresas: pedido de 

recuperação judicial e extrajudicial 
5. Consultas a processos: autos findos.  
 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, piloto, apagador, cópias reprográficas de textos, e datashow. 
 

 
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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