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Turma: Subturma(s): C02 Todas as Subturmas desta Turma
Créditos: 4     Carga Horária: 60 Horas/Aula
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1. Ementa

Estudo da origem e das fontes do Direito, tratando de sua conceituação, divisão e das formas de
constituição das empresas, títulos e valores mobiliários, contratos comerciais e lei de falências.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Enfocar a interpretação e a aplicação do Direito Empresarial para a realidade profissional do
acadêmico de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração;
Reconhecer a pesquisa como princípio educativo e como centralidade no processo de
ensino-aprendizagem, com intuito de aprofundar o diálogo em torno do objeto de estudo da
disciplina;
Realizar atividades acadêmicas intra e extra-sala envolvendo estudo de caso, com vistas a
contribuir para a ampliação do conhecimento e do vocabulário do discente e, ainda,
correlatamente, inseri-lo no espírito científico de pesquisador, como forma de crescimento
intelectual e profissional;
Desenvolver a atitude de participação em atividades acadêmicas e de outra natureza que
compõem o universo da prática educativa interdisciplinar do ensino superior.
Proporcionar o despertar para uma consciência crítica, observadora, questionadora e
transformadora.

2.2. Objetivos Específicos

Definir e visualizar a aplicação do Direito Empresarial;
Direcionar os estudos para os direitos e obrigações do empresário;
Visualizar as conseqüências do comerciante irregular.
Conhecer os aspectos gerais da teoria do Direito Societário, consubstanciada nos preceitos do
Direito Empresarial e, em consequência, estreitar e aplicar tais conhecimentos ao exercício
profissional;
Identificar os princípios e premissas do Direito Empresarial, bem como as normas básicas desse
ramo do Direito.

3. Conteúdo Programático



1 DIREITO DE EMPRESA
1.1 Conceito
1.2 Código Comercial
1.3 Código Civil
2 EMPRESÁRIO E EMPRESA
2.1 Modalidades de empresário: indivíduo e sociedade empresária
2.1.1 Caracterização
2.1.2 Requisitos para o exercício do comércio
2.1.3 Inscrição
2.1.4 Obrigações
2.1.5 Privilégios
2.2 Nome empresarial: razão social e nome de fantasia
2.2.1 Proteção legal
2.2.2 Exclusividade
3 ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL
3.1 Conceito
3.2 Título
3.3 Ponto comercial
3.4 Clientela
3.5 Trespasse
4 REGISTRO EMPRESARIAL
5 SOCIEDADE COMERCIAL
5.1 Conceito
5.2 Constituição
5.3 Personalização da sociedade
5.4 Sociedade irregular
5.4.1 Efeitos
5.4.2 Responsabilidade ilimitada dos sócios
5.5 Classificação
5.5.1 De capital e de pessoas
5.5.2 Quanto à responsabilidade
5.5.3 Personificadas e não-personificadas (sociedade em comum)
5.6 Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica
6 SOCIEDADE SIMPLES
6.1 Contrato social
6.2 Direitos e obrigações
6.3 Administração
6.4 Dissolução
7 SOCIEDADE LIMITADA
7.1 Características
7.2 Responsabilidades dos sócios
7.3 Alteração contratual
7.4 Quotas
7.5 Administração
8 SOCIEDADE ANÔNIMA
8.1 Características
8.2 Espécies
8.3 Comissão de Valores Mobiliários
8.4 Constituição: subscrição particular e pública



8.5 Capital social: subscrição, aumento e redução de capital
9 TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES
10 EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES

4. Metodologia

- Aulas expositivas e dialogadas, envolvendo demonstração ou ilustração ou exemplificação;
- Organização, promoção e acompanhamento de pesquisas, debates e seminários,
intra(principalmente) e extra-sala de aula, inclusive;
- Discussões de notícias veiculadas pela mídia, relacionadas ao Direito Empresarial, notadamente
a matéria que estiver sendo ministrada pelo professor na conjuntura, bem como na cronologia do
semestre;
- Leitura e incentivo à interpretação crítica individual ou em grupo de leis, artigos, textos
acadêmicos e livro(s) a serem pinçados da bibliografia indicada ou em outra fonte, acompanhadas
de apresentação e debates em sala, em atendimento à proposta de estudo de caso da política
pedagógica da PUC-GO.

OBS.: Será incentivada a participação do discente na Jornada de Estudos Interdisciplinares, cujo
tema é: Políticas Públicas.

OBS.2: Também será incentivada a participação do discente na Semana da Cidadania da
PUC-Goiás.

5. Avaliação

Uma das características do processo de ensino é a sua dinamicidade, sujeitando-o às
modificações impostas pela realidade. No decorrer de cada aula ou de cada encontro, a avaliação
estará presente por meio da observação do professor às reações e às necessidades do aluno não
só para a formação intelectual como também visando preparação técnica para futuro exercício
profissional do discente. Essa percepção ou constatação exigirá reforço ou reformulação de
determinado ponto ou conceito, sistematização ou recapitulação de conteúdo e assimilação ou
fixação com exercícios ou exemplos. O estudo desembaraçado e diligente dos principais institutos
do Direito Empresarial é de fundamental importância para a formação acadêmico-profissional do
bacharelando em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração, que será chamado a
agir de forma direta na realidade, interpretando e aplicando o Direito, seja na seara privada ou na
função pública, o que demanda a formação sólida e consciente dos princípios, normas e técnicas
ligadas à atividade profissional.
Ademais (quanto ao aspecto objetivo da avaliação) o processo de avaliação pedagógica também
deve focar a participação do aluno, seu envolvimento e interesse pela disciplina, frequência, pois a
construção do conhecimento desse ser feita em conjunto, e não apenas cingir-se ao “tradicional”
procedimento avaliativo escrito. Dessa forma, será valorizada a participação do aluno por meio do
incentivo à leitura e da produção e apresentação individual e coletiva de trabalhos, com foco no
estudo de caso proposto na política pedagógica da PUC-GO.
Assim sendo, as propostas de avaliação perpassam os seguintes eixos de instrumentos e
atividades:
1) Pesquisa bibliográfica, individual e manuscrita, cujo tema seja um dos itens do conteúdo
programático (inserida na atividade de AED); 2) Avaliação Escrita Individual, com questões
objetivas e discursivas envolvendo a matéria lecionada em sala de aula (sem qualquer tipo de
consulta);
OBSERVAÇÃO: a quantidade de avaliações obedecerá à política pedagógica estipulada pela
PUC-GO, em específico ao que consta no Regulamento Geral da Graduação.
Dessa forma a pontuação será constituída da seguinte forma:
N1:



1ª N1 (prova escrita, com questões mistas, ou seja, objetivas e discursivas, agendada para o dia
08/03/2019, conforme cronograma): 10,0 (dez pontos);

2ª N1 (prova escrita, com questões mistas, ou seja, objetivas e discursivas, agendada para o dia
09/04/2019, conforme cronograma): 10,0 (dez pontos). A Nota N1 final será obtida através da
média aritmética das notas parciais de N1.
N2:

1ª N2 (prova escrita, com questões mistas, ou seja, objetivas e discursivas, agendada para o dia
07/05/2019, conforme cronograma): 8,0 (oito pontos);

2ª N2 (prova escrita, com questões mistas, ou seja, objetivas e discursivas, agendada para o dia
04/06/2019, conforme cronograma): 8,0 (oito pontos). ATENÇÃO: NA PROVA DE 2ª N1 HAVERÁ
UMA QUESTÃO DISCURSIVA SOBRE A PALESTRA DA JORNADA DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES, SOB O TEMA: POLÍTICAS PÚBLICAS.

AED: 2,0 (dois pontos, cuja data para entrega está agendada para o dia 07/06/2019, conforme
cronograma). A Nota N2 final será obtida através da média aritmética das notas parciais de N2
(incluindo a AED), que depois será somada à nota da AI (Avaliação Interdisciplinar).

1º AVISO IMPORTANTE:
NÃO SERÃO ACEITOS QUAISQUER TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS COMO
SUBSTITUIÇÃO DAS NOTAS PARCIAIS
2º AVISO IMPORTANTE:
NÃO SERÃO ACEITOS QUAISQUER TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS PARA
COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA OU MÉDIA
3º AVISO IMPORTANTE:
NÃO HÁ ABONO DE FALTA.
4º AVISO IMPORTANTE:
NÃO SERÃO ACEITOS QUAISQUER TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS COMO
SUBSTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE FREQUÊNCIA, EXCETO POR PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE DECIDA DE MODO DIVERSO.
5º AVISO IMPORTANTE:
TODAS AS PROVAS ESCRITAS SÃO INDIVIDUAIS E SEM CONSULTA.
6º AVISO IMPORTANTE:
NA PUC GOIÁS NÃO HÁ PREVISÃO DE 2ª CHAMADA DE AVALIAÇÃO.
7º AVISO IMPORTANTE:
O ALUNO NÃO PODERÁ FREQUENTAR AULAS EM TURMA DIFERENTE DAQUELA EM QUE
SE MATRICULOU, NEM ASSISTIR AULAS SEM MATRÍCULA.

OBS.: Será incentivada a participação do discente na Jornada de Estudos Interdisciplinares, cujo
tema é: Políticas Públicas.

OBS.2: Também será incentivada a participação do discente na Semana da Cidadania da
PUC-Goiás.

6. Bibliografia Básica

ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e prática dos títulos de crédito. São Paulo: Saraiva, 2011.
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. São Paulo: Atlas, 2010. MONTORO, André
Franco. Introdução ao estado do direito. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2011.

7. Bibliografia Complementar

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2007. COMTRIM,



Gilberto Vieira. Direito e legislação. São Paulo: Saraiva, 2000. DOWER, Nelson Godoy Brasil.
Direito e legislação. São Paulo: Atlas, 1996. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial.
São Paulo: Atlas, 2012. FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo; MILARÉ, Édis. Manual de direito
público e privado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

1. Objetivo da Atividade
Pesquisar sobre o tema dos itens 09 e 10 do conteúdo programático (09. TRANSFORMAÇÃO,
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES; 10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS
SOCIEDADES) possibilitando, assim, a participação direta do discente na prospecção e
viabilização do seu aprendizado;
Conhecer sobre o tema dos dos itens 09 e 10 do conteúdo programático (09. TRANSFORMAÇÃO,
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES; 10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS
SOCIEDADES) quanto ao aspecto conceitual e sua aplicação na profissional;
Organizar o conteúdo dos temas dos itens 09 e 10 do conteúdo programático (09.
TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES; 10.EXTINÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES), para identificá-lo como parte integrante e sequencial da
disciplina.
Fichar o conteúdo do tema dos itens 09 e 10 do conteúdo programático (09. TRANSFORMAÇÃO,
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES; 10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS
SOCIEDADES) .
Reconhecer a importância do conteúdo do tema dos dos itens 09 e 10 do conteúdo programático
(09. TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES;
10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES), como elemento integrante da disciplina em
estudo e também como necessário para o exercício profissional.
2. Descrição da Atividade
Pesquisa exclusivamente bibliográfica, em pelo menos 02 (duas) fontes, de onde se buscará
elementos para composição de um fichamento manuscrito contendo todo o assunto relacionado ao
tema dos dos itens 09 e 10 do conteúdo programático (09. TRANSFORMAÇÃO,
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES; 10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS
SOCIEDADES).
3. Cronograma
Toda última aula de cada mês haverá orientação para elaboração da AED, que consistirá em
retirada de dúvidas sobre redação do fichamento, notadamente adequação do conteúdo e da
forma. Essas orientações ocorrerão sempre nos últimos 15 minutos da aula agendada para o dia
de orientação.
Não serão aceitas AED’s que não tenham passado por orientação do professor, nem entregues
após a data estipulada: 07/06/2019, conforme consta do cronograma (item 6 deste plano de
ensino).
4. Forma de Registro
Fichamento individual e manuscrito, de acordo com as normas da ABNT, com capa, introdução,
desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.
5. Critérios de Avaliação
Pertinência do fichamento com o tema da pesquisa sobre os itens 09 e 10 do conteúdo
programático (09. TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO DAS SOCIEDADES;
10.EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES), que deve ser abordado de forma sucinta,
mas completa. As pesquisas incompletas não serão consideradas, e não terão resultado de
avaliação.
Esta atividade de AED valerá 08 (oito) frequências e nota parcial para composição da N2 de até
2,0 (dois) pontos.



Não serão aceitas pesquisas nem fichamentos em grupo;
Não serão aceitas AED’s copiados de quaisquer outros colegas;
Não serão aceitas AED’s sem prévia orientação e acompanhamento do professor;
Não serão aceitas AED’s resultantes de plágio entre quaisquer alunos ou encomendadas;
A não aceitação da AED implica na nota e freqüência zero, na parte que a atividade representa.
6. Bibliografia de Consulta
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2007.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 2012.
7. Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. Direito de Empresa. São Paulo:
Saraiva, 2014.

9. Cronograma

Mês/Fevereiro Conteúdo/Atividade
01 Calourada
02 Calourada
05 Aula inaugural – apresentação da disciplina. As

acepções do Direito no contexto da disciplina

08 Histórico e formação do Direito Empresarial

12 Conceito, divisão, relação do direito empresarial com
outras ciências

15 Empresa, Empresário, Caracterização da
empresarialidade

19 Sociedades Simples X Sociedades Empresárias

22 Requisitos da sociedade empresária

26 Caracterização da personalidade jurídica e suas
consequências

Mês/Março Conteúdo/Atividade
01 Revisão para 1ª N-1

05 Feriado/recesso
08 1ª N-1

                                 12 Do contrato das sociedades empresárias: contrato
bilateral X contrato plurilateral

15 Sociedades não personificadas: irregulares e de fato

19 Classificação das sociedades empresárias quanto ao
regime de constituição e dissolução; Classificação das
sociedades empresárias quanto às condições de
alienação de participação societária.

22 Classificação quanto a responsabilidade dos sócios
pelas obrigações sociais. Classificação quanto à
quantidade dos sócios.

26 Tipos de empresas – ME, EPP, EIRELI, MEI, SPE,
LTDA, S/A – trabalho individual e manuscrito a ser



realizado pelos alunos.

29 Subscrição e Integralização Social

Mês/Abril Conteúdo/Atividade
02 Responsabilidade dos sócios, desconsideração da

personalidade jurídica, direitos e obrigações dos sócios

05 Revisão para 2ª N-1

09 2ª N-1

12 Registro Empresarial, órgãos de registro e junta
comercial

16 Escrituração Empresarial e livros empresariais

 

19 Feriado/recesso

23 Estabelecimento Empresarial

26 Nome Empresarial

30 Sociedades Contratuais Menores

Mês/Maio Conteúdo/Atividade
03 Revisão para 1ª N-2

07 1ª N-2

10 Sociedade Ltda

14 Órgãos e tipos da Sociedade Ltda

17 Sociedades Por Ações: Anônima e Comandita por
Ações

21 Órgãos sociais da Sociedade Anônima

24 Feriado/recesso
28 Classificação das Sociedades Anônimas

31 Revisão para 2ª N-2

Mês/Junho Conteúdo/Atividade
04 2ª N-2

07 Entrega da AED pelos alunos ao professor

11 Devolução da 2ª N2 e da AED aos alunos pelo
professor

14 Entrega de resultados aos alunos pelo professor
(frequência e nota)

18 Encerramento e entrega de pautas na secretaria.

21 Feriado/recesso



10. Material de Apoio

Constante da Bibliografia básica e complementar;
Constante do site do professor, hospedado na página da PUC-GOIÁS.
Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento não aprovado
pela PUC Goiás.
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