
 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR UNIDADE ACADÊMICA CURSO 

Universidade de Federal de Alagoas 
Faculdade de Direito de 

Alagoas 
Direito 

DISCIPLINA DIREITO EMPRESARIAL 2 

CÓDIGO DIRT 035 

PERÍODO 
6º  PERÍODO 

 

CARGA HORÁRIA 
40  horas 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Facilitar a compreensão da sociedade como veículo do exercício coletivo da empresa, através do 

estudo das Sociedades Empresárias no Direito brasileiro 

 

 

Específicos 

 

 

- Demonstrar de modo crítico, a tendência da publicização das empresas. 

- Compreender o processo de constituição e administração das sociedades empresárias, estudando as 

características principais das espécies societárias; 

- Identificar os aspectos da Teoria Societária, analisando a estrutura jurídica das sociedades 

empresárias. 

EMENTA 

Teoria Geral do Direito Societário. Espécies Societárias. Importância das Sociedades Limitadas e Sociedades 

Anônimas. Grupos Societários. Dissolução e Liquidação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS: Origem e desenvolvimento, conceito, personalização e 

classificação; constituição das sociedades empresárias. Requisitos, formação do contrato social: 

natureza jurídica e elementos essenciais. O status de sócio: direitos e deveres; 

- Personalidade jurídica das sociedades. Sociedades irregulares e de fato. A superação da 

personalidade jurídica em casos excepcionais: doutrina do disregard of legal entity; 

- Sociedades não personificadas: sociedade em conta de participação e sociedade comum. 

Sociedades personificadas: sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita 

simples; 

- Sociedades limitadas: origem, desenvolvimento e características. Legislação aplicável. 

Administração. Descaracterização do modelo legal. Exclusão de sócio; 

- Dissolução e liquidação das sociedades contratuais. 



2º Bimestre 

SOCIEDADES ANÔNIMAS: Características estruturais de funções econômicas; companhias 

abertas e fechadas. A sociedade anônima e o mercado de capitais. Constituição, origem e 

desenvolvimento. Capital social e sua divisão e ações. Espécies e classes de ações. A forma de 

circulação de ações. Partes beneficiárias. Debêntures. Direitos e deveres dos acionistas: acionista 

controlador; Assembléias gerais e especiais. Administração. Conselho fiscal. Aumento e redução do 

capital social, bônus de subscrição e opções de compra. Demonstrações financeiras. Lucros sociais e 

sua distribuição. Controle acionário: alienação de controle de companhia aberta. Aquisição de 

companhia aberta. Oferta pública de aquisição de controle. Sociedade de economia mista. 

GRUPOS SOCIETÁRIOS. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES: dissolução e 

liquidação; transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades. Os grupos societários: 

coligação e controle, participação recíproca, responsabilidades administrativas, demonstrações 

financeiras, subsidiária integral. Os grupos societários convencionais: grupo de subordinação, o 

consórcio. Bolsas de valores: histórico, operações. 
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