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Disciplinas: 

 

1 - Aspectos principais da Teoria Geral do Direito Empresarial. Direito Societário e 

Regulamentação Jurídica do Mercado Financeiro e de Capitais 

2 -  Contratos empresariais aplicados 

3 - Defesa da Concorrência, Direito da Propriedade Industrial e outros  elementos de 

identificação da atividade empresária 

4 - Direito Securitário 

05 - Direito das Empresas em Crise: 

06 - Títulos de Crédito: 

07 - Responsabilidade Civil, Responsabilidade Ambiental e o Empresário: 

08 - Empresários e as relações de consumo: 

09 - O novo cpc e seus reflexos no direito empresarial: 

10 - Relações jurídico trabalhista e a empresa: 

11 - Tributação das atividades empresarias: 

12 - Tópicos especiais: Contabilidade e finanças aplicadas ao direito. Análise e gerenciamento 

de riscos. Jurismetria. 

 

Ementas: 

 

01 - Aspectos principais da Teoria Geral do Direito Empresarial. Direito Societário e 

Regulamentação Jurídica do Mercado Financeiro e de Capitais: 

O empresário no Código Civil. Aspectos principais das obrigações dos Empresário. O Nome 

Empresarial: decisões administrativas e judiciais sobre colidência. O Estabelecimento 



   

 

 

 

 

 

Empresarial. As sociedades limitadas: aspectos controvertidos. Principais aspectos da lei de 

Sociedade Anônima e a Regulamentação do Mercado Financeiro e de Capitais. 

 

02 - Contratos empresariais aplicados: 

Empresa como rede de contratos para organização da produção. Contratos Empresariais. 

Análise Prática e Aplicação de Conceitos em Situações Concretas . Teoria Geral dos Contratos 

Empresariais. Contratos em espécie. 

 

03 - Defesa da Concorrência, Direito da Propriedade Industrial e outros  elementos de 

identificação da atividade empresária: 

O empresário e a legislação sobre concorrência. Aspectos práticos da disciplina jurídica do 

direito da propriedade empresarial. Analise de casos concretos. 

 

04 - Direito Securitário: 

Temas relevantes de direito securitário aplicado. 

 

05 - Direito das Empresas em Crise: 

Reflexos da crise econômico-financeira nas empresas e a visão geral dos procedimentos de 

insolvência empresarial: recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência. Recuperação 

extrajudicial e suas modalidades. A falência e seus fundamentos na lei brasileira: 

Reestruturação de empresas fora de juízo: questões contratuais. 

 

06 - Títulos de Crédito: 

Teoria Geral dos Títulos de Credito. Criticas a teoria tradicional. Analise das principais decisões 

dos tribunais acerca da Teoria Geral e dos títulos em espécie. 

 

07 - Responsabilidade Civil, Responsabilidade Ambiental e o Empresário: 

Os institutos da responsabilidade civil e do direito ambiental sob a perspectiva da atividade 

empresarial.  Analise da legislação e jurisprudência relevante. 

 

08 - Empresários e as relações de consumo: 



   

 

 

 

 

 

Sociedade de Consumo. Principais aspectos do Direito do Consumidor: vício e defeito, direito à 

informação, direito de arrependimento, repetição de indébito e cumprimento forçado da 

oferta e do preço. Abusividade nas práticas empresariais: práticas e cláusulas em prejuízo dos 

consumidores e do meio ambiente. Responsabilidade pós-consumo: obrigações de 

consumidores e fornecedores, logística reversa e riscos do desenvolvimento.  

 

09 - O novo cpc e seus reflexos no direito empresarial: 

Principais Alterações no CPC e seus reflexos no direito empresarial. 

 

10 - Relações jurídico trabalhista e a empresa: 

Relação de emprego: do trabalho subordinado ao independente. Contrato de trabalho, suas 

alterações, cláusulas especiais e rescisão. Jornada de trabalho, jornada flexível e telejornada.. 

Aspectos jurídicos da remuneração. Ambiente de trabalho. Grupo de empresas, contrato de 

trabalho e responsabilidades do empregador. Relações trabalhistas e sucessão de empresas. 

Terceirização. “PeJotização. Contingenciamento do passivo trabalhista . 

 

11 - Tributação das atividades empresarias: 

Sistema tributário nacional: princípios constitucionais tributários, imunidades, competência e 

espécies tributárias, relação jurídica tributária e sujeição passiva. Lançamento tributário, 

decadência e prescrição em matéria tributária. ISS,  ICMS,IPI, IRPJ e CSLL,PIS/COFINS.  

Planejamento tributário. 

 

12 - Tópicos especiais: Contabilidade e finanças aplicadas ao direito. Análise e gerenciamento 

de riscos. Jurismetria. 

Principais elementos da Contabilidade e das finanças aplicadas ao direito. Analise de Risco. 

Jurismetria. 

 


