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SEMANAL: 3 horas - aulas.

ANUAL: 105 horas - aulas.
DOCENTE(S) RESPONSÁVE(IS)

Prof. Luís Inácio Carneiro Filho
EMENTA DA DISCIPLINA
1º Semestre: 1º Semestre: Teoria geral dos títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Títulos
em espécie. Letra de câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata. Ações cambiárias e prescrição.
Protesto. Teoria geral dos contratos mercantis. Conceito e requisitos de validade dos contratos em geral.
Princípios fundamentais do direito contratual empresarial. Modalidades contratuais típicas. Locação builtto-suit. Contratos de colaboração: Concessão, Agência, Distribuição, Representação Comercial e
Corretagem. Arrendamento mercantil. Alienação fiduciária. Franchising.
2º Semestre: Conceito e requisitos da falência e recuperação de empresas. Lei nº 11.101/2005.
Pressupostos da falência. Processo de falência. Rito. Sentença e seus efeitos. Contratos do falido. Atos do
falido. Credores do falido. Verificação de créditos. Arrecadação de bens. Liquidação. Sentença de
encerramento. Reabilitação. Recuperação judicial. Pressupostos e processo. Recuperação extrajudicial.
Pressupostos e procedimento.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos Gerais
Possibilitar aos discentes a compreensão dos fundamentos do Direito Empresarial, com destaque para a
atividade negocial estruturada em títulos de crédito e em contratos empresariais. Expor criticamente o
ambiente falencial e recuperacional de forma a permitir uma visão ampla sobre os principais aspectos da
disciplina, especialmente acerca dos temas relacionados à crise da empresa. Incentivar a pesquisa
doutrinária e jurisprudencial sobre os temas expostos, de modo a que se estabeleçam rotinas e critérios de
solução para os conflitos decorrentes.

Objetivos Específicos
Apresentar criticamente os principais temas relacionados na ementa, de modo a proporcionar uma
abrangente abordagem sobre as principais áreas de conhecimento do Direito Empresarial. Analisar as
particularidades desse específico ramo do Direito Privado, com vistas a proporcionar a plena compreensão
dos temas específicos de cada tópico abordado.

1º
semestre
1

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceito de título de crédito. Princípios gerais do direito
cambiário. Classificação dos títulos de
crédito.

Nº AULAS
3

2

Letra de câmbio. Constituição do crédito cambiário.
Introdução. Legislação aplicável. Saque.
Aceite. Endosso. Aval.
Exigibilidade do crédito cambiário. Nota promissória.
Protesto. Ação cambial. Requisitos da nota promissória.
Regime jurídico da nota promissória.
Cheque. Introdução. Modalidades. Pagamento. Cheque
sem fundos.
Duplicata. Duplicata mercantil e por prestação de serviços.
Causalidade da duplicata mercantil. Aceite.
Avaliação intermediária.

3

3

9

Teoria geral dos contratos. Contratos mercantis.
Características e princípios.
Contratos de colaboração. Representação comercial.
Concessão comercial.
Franchising. Corretagem.

10

Arrendamento mercantil.

3

11

Alienação fiduciária.

3

12

Locação Built to Suit

3

13

Prova semestral.

3

3

4
5
6
7
8

SEQUÊNCIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2º
semestre
1
Noções gerais sobre recuperação judicial/extrajudicial e
falência. O regime jurídico da insolvência. O pedido de
falência e os procedimentos pré-falimentares. O pedido de
autofalência.
2
Casos de incidência da L. 11.101/2005. Unidade do juízo
falimentar. Prevenção do juízo falimentar. Indivisibilidade e
universalidade do juízo.
3
Verificação e habilitação de créditos. Habilitação
retardatária. Preferências e classificação dos créditos.
4
Encerramento da falência. Extinção das obrigações do
falido. Reabilitação.
5
Avaliação intermediária.
6

7

8

9
10

6

6
6
3

6
6

Nº AULAS
6

3

6
3
3

A recuperação judicial. Meios de recuperação. A crise
econômico-financeira. Pedido inicial e processamento da
recuperação judicial.
O administrador judicial. Os impedimentos. Compromisso,
funções, prazos, remuneração, substituição e destituição,
responsabilidades e prestação de contas.
A assembleia geral de credores. Classes de credores. O
comitê de credores. Formas de constituição. Atribuições e
responsabilidades.

6

O processo de recuperação judicial. As fases: Postulatória,
de deliberação e de execução. A convolação em falência.
Avaliação semestral

6

6

6

3

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimento das aulas)
O curso será ministrado mediante aulas expositivas, com o envolvimento e incentivo dos alunos aos
debates dos temas e das questões tratadas. A participação ativa dos alunos será estimulada através de
oficinas, seminários e oportunas estratégias pedagógicas pertinentes.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e
aprovação)
O sistema avaliativo será composto por duas provas, da seguinte forma: a) Avaliação semestral
dissertativa/objetiva, previamente designada pela faculdade em cada um dos semestres, versando sobre
temas estudados em classe no respectivo ano letivo, abrangendo aspectos teóricos e práticos do curso,
com peso 5,0(cinco); b) Avaliação intermediária no decorrer do semestre, de caráter objetivo, com peso
5,0(cinco).
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Sorocaba, 25 de janeiro de 2021.
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