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Ano: 2018 

 

EMENTA: 

A disciplina possui como objeto do seu estudo ampliar o conteúdo apresentado ao corpo 

discente no seu contato com a disciplina de direito empresarial e o conceito inicial de 

empresário, explorando o direito societário abordando: 1. Forma de constituição das 

sociedades privadas. 2. Sociedade Simples. 3. Sociedade em Nome Coletivo. 4. 

Comandita Simples. 5. Sociedade Limitada. 6. Sociedade por Ações. 7. Sociedades 

coligadas. Controladoras e controladas. 8. Sociedades em Comandita por Ações. 9. 

Fusão. Incorporação, transformação e cisão. 

 

  OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao corpo discente conhecimento aprofundado acerca da disciplina, por 

intermédio do estudo e da pesquisa, com ênfase aos seguintes aspectos: Enfocar a teoria 

geral das sociedades, analisando seus elementos e respectivos efeitos jurídicos.  

Compreender, interpretar e avaliar os diversos tipos societários, tendo por base uma 

visão crítica do fenômeno societário como agente econômico de circulação de riquezas, 

incluindo uma análise do novo Direito da Empresa, com base nas disposições do 

Código Civil de 2002, bem como, analisar de forma prática as sociedades existentes e 

utilizadas de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Transmitir aos acadêmicos as técnicas e princípios que regem a disciplina em tela, 

relacionando-os com o momento jurídico, econômico e social contemporâneo; 

Introduzir uma visão histórica do direito societário, suas origens e evolução, como parte 

integrante do direito privado;  

Permitir o domínio e a compreensão dos princípios básicos e as características 

específicas dos contratos sociais, com enfoque das peculiaridades de cada tipo  

societário;  

Abordar a natureza jurídica das sociedades, dando ao aluno a exata compreensão em 

relação à personalidade jurídica das sociedades, princípio da entidade, responsabilidade 

da empresa e dos sócios;  

Apresentar ao aluno as posições doutrinárias e jurisprudenciais em torno da Teoria da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica das Empresas;   

Apresentar ao acadêmico os elementos característicos dos atos societários e da 

responsabilidade civil, tributária e penal dos administradores e sócios;  

Identificar as espécies de sociedades, abordando a affectio societatis, autonomia da 

vontade, submissão a ordem pública e o pacta sunt servanda, assim como as 

classificações, formas de constituição, gestão, dissolução e extinção das sociedades; 

Abordar os aspectos controversos (doutrinários e jurisprudenciais) sobre o direito da 

empresa, suas obrigações, deveres, desconstituição da sua personalidade jurídica; 

Estudar as possibilidades de fusão, incorporação, cisão e alteração dos modelos e 

formas societárias;  

Delinear os instrumentos societários de cada espécie de empresa, assim como colocar 

em discussão o papel das empresas no contexto social e econômico do país, como ente 



 

 

que participa ativamente do desenvolvimento econômico, sendo geradora de renda e de 

trabalho;  

Discutir a aplicabilidade dos tipos societários no contexto jurídico, econômico e social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Forma de constituição das sociedades privadas  

1.1 Elementos Contratuais; 

1.2 Sociedade Simples e empresárias; 

1.3 Sociedades não personificadas 

1.3.1 Sociedade em Comum 

1.3.2 Sociedade em conta de Participação 

1.4 Sociedades Personificadas 

1.4.1 Ato constitutivo 

1.4.2 Contrato Social 

2. Sociedade Simples 

2.1 Noções preliminares; 

2.2 Responsabilidade dos sócios;  

2.3 Administração;  

2.4 Deliberação dos sócios;  

2.5 Responsabilidade do administrador; 

2.6 Resolução da sociedade em relação a um sócio; 

2.7 Liquidação de quotas de sócio em relação a dissolução parcial;  

2.8 Dissolução total 

3. Sociedade em Nome Coletivo 

3.1 Noções Preliminares; 

3.2 Responsabilidade dos Sócios; 

3.3 Administração; 

4. Comandita Simples 

4.1 Noções Preliminares 

4.2 Responsabilidade dos Sócios 

4.3 Contrato Social  

5. Sociedade Limitada 

5.1 Conceito. Noções gerais. Histórico. Características 

5.2 Constituição 

5.3 Capital  

5.4 Administração 

5.5 Transformação da sociedade limitada em atividade empresária individual e vice-

versa 

5.6 Dissolução: 

5.7 Princípios gerais;  

5.8 Causas de dissolução;  

5.9 Retirada ou exclusão de sócio; 

5.10 Liquidação; 

5.11 Partilha 

6. Sociedade por Ações 

6.1 Noções gerais  

6.2 Origem e desenvolvimento histórico 

6.3 Modos e formas de constituição. Ato constitutivo  

6.4 Denominação. Objeto. Duração 

6.5 Mercado de Capitais 



 

 

6.6 Comissão de Valores Mobiliários  

6.7 Órgãos. Assembleia Geral: conceito, espécies, atribuições, convocações, 

constituição, deliberação. Competência. Diretoria: condições para o exercício da 

função de diretor. Direitos e deveres do Diretor. Sua responsabilidade civil e  criminal. 

Conselho fiscal: Constituição, direitos e deveres, responsabilidade civil e comercial e 

seus membros  

6.8 Capital. Formação. Avaliação dos bens. Fixação,aumento, diminuição ou 

redução;Patrimônio.  

6.9 Ações. Diferentes espécies. Aquisição, reembolso, resgate conservação e  registro; 

6.10 Ações preferenciais. Definições. Tipos. Voto plural  

6.12 Bônus de Subscrição 

6.13 Commercial Papers  

6.15 Balanço. Contas de lucros e perdas  

6.16 Exercício social  

6.17 Dividendos 

6.18 Dissolução 

6.19 Princípios gerais 

6.20 Causas de dissolução;  

6.21 Retirada ou exclusão de sócio 

6.22 Liquidação 

6.23 Partilha.  

 7. Sociedades coligadas. Controladoras e controladas  

 7.1 Grupo de Sociedade  

8. Sociedades em Comandita por ações; 

8.1 Noções gerais. Histórico. Características  

8.2 Constituição  

8.3 Capital  

9. Fusão. Incorporação, transformação e cisão;  

 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático será ministrado por meio de aulas expositivas; debates em 

sala através de metodologias ativas, abstraindo e adequando o conhecimento prévio e 

experiências anteriores dos discentes à construção teórica da disciplina, realizando 

estudos sistemáticos com outras disciplinas do curso. Serão também utilizados recursos 

como data show; trabalhos em grupo; seminários e estudos de casos a partir, inclusive, 

de textos e artigos disponíveis em plataformas de pesquisa; bem como, elaboração de 

exercícios de fixação dos conteúdos abordados.  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de forma contínua e dinâmica, observando a análise de 

textos; forma de expressão dos discentes nas apresentações de seminários e debates em 

sala; análise de interpretações sistemáticas no raciocínio jurídico; pesquisas periódicas 

sobre temas atuais e conexos com o conteúdo programático; avaliações escritas; 

frequência e participação em sala de aula.  
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