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PROGRAMA DE DIREITO COMERCIAL III – 2019 
 
 

EMENTA:  
 
Direito Cambiário. Crédito. Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Conceito. 
Características. Classificação. Princípios. Títulos em Espécie. Letra de Câmbio. 
Atos Cambiários. Saque. Endosso. Aval. Aceite. Vencimento. Protesto. Nota 
promissória. Cheque. Duplicata. Títulos Impróprios. Títulos Eletrônicos.  
Direito Concursal. A Empresa “Em Crise”. LREF – Lei 11.101/2005. Sujeito. 
Objeto. Competência. Disposições Comuns. Órgãos de Administração. 
Habilitação de Crédito. Recuperação de Empresas e Suas Espécies. 
Recuperação Judicial. Aplicabilidade. Procedimento. Falência e seu Conceito. 
Procedimento.  
 
OBJETIVO – Trabalhar com o aluno, primeiramente, os temas atinentes ao “Direito 
Cambiário” para, em seguida, passar ao estudo dos temas referentes à 
“Recuperação de Empresas e Falência”, tradicional ramo do direito comercial 
recentemente alterado, passando definitivamente a um plano maior, o do direito 
empresarial, e abre oportunidade para a entrada de novos profissionais em um 
mercado historicamente restrito. Assim, busca-se transmitir informação 
jurisprudencial atualizada e diversificada gama de conhecimentos sobre a matéria.  
Procura-se, outrossim, introduzir o aluno o método do caso, para que saia do curso 
com a aptidão de desvendar soluções para os problemas práticos que enfrentará, 
nas diferentes carreiras jurídicas, no campo do direito empresarial. 
 
METODOLOGIA – As aulas serão divididas em aulas expositivas e, sempre que 
possível, aulas em debates para discussão de problemas reais, sendo que se 
pretende dar ênfase a discussões de aspectos práticos, para que saia do curso com 
a aptidão de desvendar soluções para os problemas práticos que enfrentará, nas 
diferentes carreiras jurídicas, no campo do direito empresarial. Para tanto, será 
necessário que o aluno tenha capacidade de compreensão do tema, e saiba ler e 
interpretar textos legais e decisões judiciais, especialmente dos tribunais. Ainda, em 
adequação à realidade, serão utilizados meios eletrônicos de suporte, incluindo-se 
aplicativos que permitem “gamificar” o ensino, gerando maior interesse do alunado. 
 
AVALIAÇÃO – O aluno será avaliado por meio de atividades variadas, não apenas 
por provas escritas, mas também por um seminário a ser computado como nota do 
3º bimestre, somadas às atividades práticas desenvolvidas durante o decorrer do 
ano letivo, e que deverão compor as notas do 1° e 2° bimestres. A participação do 
aluno em sala de aula, desde que relevante, também será levada em consideração 
para a atribuição de nota e, eventualmente, acréscimo de pontos ao término do 
bimestre, semestre ou ano. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1a PARTE – DIREITO CAMBIÁRIO 
 
 Breve Introdução sobre a importância e evolução do direito cambiário 

1. Títulos de crédito – conceito e disciplina legal 
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2. Teoria geral do direito cambiário 
2.1. Características 
2.2. Princípios: cartularidade, literalidade e autonomia (abstração e 

inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé) 
2.3. Classificações possíveis dos títulos de crédito 
2.4. Letra de Câmbio (título modelo para o estudo dos institutos ligados aos 

títulos de crédito) 
2.4.1. Endosso 
2.4.2. Aceite 
2.4.3. Aval 
2.4.4. Vencimento 
2.4.5. Protesto 
2.4.6. Ação cambial 

3. Nota promissória 
4. Cheque (incluindo todas as espécies de cheque – visado, administrativo, 

cruzado e para se levar em conta) 
5. Duplicata 
6. Outros títulos de crédito – títulos de crédito impróprios – a relevância das 

cédulas de crédito no cenário presente 
7. O futuro dos títulos de crédito – os chamados “títulos eletrônicos” (se houver 

tempo) 
 
2a PARTE – A EMPRESA “EM CRISE” – RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIA 
 

Introdução – empresa, empresário e estabelecimento empresarial – a 
evolução fático/jurídica do direito comercial 

1. A evolução do “direito falimentar” (exposição de motivos e debates) – o 
reconhecimento da necessidade de se ter instrumentos de recuperação como 
fomento à economia moderna – A RJ aderiu à teoria criada pela “Escola de 
Chicago”? 

2. A LREF e as disposições comuns à Recuperação de Empresas e à Falência 
2.1. Administrador Judicial 
2.2. Comitê de Credores 
2.3. Assembléia Geral de Credores 
2.4. Habilitação e Verificação dos Créditos 

3. Recuperação de empresas 
3.1. Recuperação judicial 

4.2.1. Plano Especial de Recuperação para Micro e Pequenas Empresas 
3.2. Recuperação Extrajudicial (breve passagem vez que se trata de acordo 
entre credores e devedor) 

4. A Falência e seu conceito 
5. Caracterização da falência – pressupostos legais do estado de falência 
6. O pedido de falência – teoria e prática 
7. Sentença denegatória e declaratória de falência 
8. Efeitos da falência: 

8.1. Quanto aos bens do falido 
10.1.1. Pedido de restituição e embargos de terceiro 

8.2. Quanto aos direitos dos credores 
8.3. Quanto aos contratos do falido 
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8.4. Quanto aos atos prejudiciais aos credores – Ação Revocatória 
9. Classificação dos créditos 
10. Liquidação – realização do ativo e pagamento do passivo 
11. Extinção das obrigações e encerramento da falência 

 
BIBLIOGRAFIA – todas as obras indicadas que se refiram ao Direito Cambiário 
(títulos de crédito) devem ser obrigatoriamente posteriores a 2002. Todas as obras 
indicadas que se refiram ao Direito Concursal (Recuperação de Empresas e 
Falência) devem ser obrigatoriamente posteriores a 2014. Recomenda-se, 
entretanto, que as obras sejam atuais, contemporâneas ao estudo da disciplina, 
incluindo-se todas as alterações legislativas recentes. 
 
BÁSICA (sugerida): 
 

1. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito – Amador Paes de Almeida – Ed. 
Saraiva 

2. Curso de Direito Comercial volumes 1 e 3 – Fábio Ulhoa Coelho – Ed. Saraiva 
3. Lei 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – disponível 

em www.planalto.gov.br  
4. Lei de Recuperação e Falências Comentada – Manoel Justino Bezerra Filho – 

RT  
5. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência – coord. Paulo 

Fernando Campos Salles de Toledo – Ed. Saraiva 
 
 
COMPLEMENTAR (sugerida): 
 

1. Títulos de crédito – Coord. Mauro Rodrigues Penteado – Ed. Walmar 
2. Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas – 

coord. Luiz Fernando Valente de Paiva – Ed. Quartier Latin 
3. Recuperação judicial de empresas – direito concursal contemporâneo – Maria 

Celeste Morais Guimarães – Ed. Del Rey 
4. Revista de Direito Mercantil 
5. Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas – Fábio 

Ulhoa Coelho – Ed. Saraiva 
6. Revista de Direito Recuperacional e Falimentar 
7. Revista de Direito Privado 
8. Revista de Direito Bancário 
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