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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina:  DIREITO DE EMPRESA - TÍTULOS DE CRÉDITO 

Curso:  DIREITO 4º. Período  

Carga Horária Semanal 2 h/a  Carga Horária Semestral  36 hs/a  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Estudo do histórico da legislação comercial, especificamente a relacionada com os títulos de crédito, 

estudando a nova regulação estabelecida pelo Código Civil. Os sistemas de regras e princípios gerais; a 

teoria geral e os títulos cambiais( nota promissória e letra de câmbio), títulos cabiariformes (duplicatas e 

cheque), títulos de representação e os títulos de crédito de financiamento da produção agrícola, 

pecuária, comercial e industrial.Títulos do novo mercado do agronegócio 

OBJETIVOS GERAIS 

Possibilitar ao aluno uma compreensão do conteúdo da disciplina (Títulos de Crédito), em várias de suas 

esferas. Apresentando uma visão histórica do instituto, os interesses envolvidos, sua evolução, 

funcionamento, perspectivas futuras etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar ao aluno, o conhecimento de noções gerais da legislação  relacionada a títulos de crédito e os 

títulos de financiamento da produção rural, comercial e industrial,  da  aplicação de seus principais 

atributos, propiciando  uma visão geral, para que se familiarizem com o assunto, com a legislação e com 

eventuais documentos que possam a vir manusear e analisar no futuro, como profissionais 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Teoria geral dos títulos de crédito Genebriana e do Novo Código Civil: Conceito. A disciplina jurídica 

dos títulos de crédito pelo Novo Código Civil. Características: literalidade, cartularidade e autonomia. 

Atributos: executoriedade e negociabilidade. Classificação: modelo (livre ou vinculado), natureza 

(abstrato e causal), circulação (ao portador e nominativo – à ordem e não à ordem). Elementos gerais dos 

títulos de crédito. Endosso: conceito, endossante e endossatário, características, responsabilidade, 

espécies (mandato, caução e póstumo), forma. Aval: conceito, características, responsabilidade, 

comparação aval/fiança. Aceite: conceito, características, forma (total ou parcial). Saque: conceito, 

características, forma. Protesto: obrigatório e facultativo. Espécies de títulos de crédito. 2. Letra de 

câmbio: conceito, características, aval, saque, aceite, figuras (sacador, sacado e tomador), elementos do 

título, vencimento e prescrição. 3. Nota promissória: conceito, características, aval, figuras (emitente e 

beneficiário), elementos do título, vencimento e prescrição. 4. Cheque: conceito, características, figuras 

(emitente, favorecido e sacado), aval, elementos do título, modalidades, pagamento, forma de contra-

ordem, prescrição, ação por locupletamento ilícito, cheque sem fundos e restrições perante o BACEN. 5. 

Duplicata: conceito, características, figuras (sacador, sacado), aval, elementos do título, modalidades 

(mercantil e prestação de serviços), aceite (presumido, por comunicação e ordinário), protesto, 

vencimento, prescrição, duplicata simulada. 6. Títulos de crédito impróprios: representativos e de 

financiamento: Conhecimento de Transporte, de depósito, Warrant e as cédulas créditos e de produto 

rural e financeiro. 7. Novo mercado do agronegócio: Letra de Crédito do Agronegócio, Certificado de 

Direitos Creditórios, securitização. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

Através de aulas expositivas dialógicas pretende-se estimular a participação efetiva do aluno no 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto serão usados quadros sinóticos bem como excertos legais e 

doutrinários como ilustração dos conceitos fundamentais atinentes à matéria. Questionários e trabalhos 

orientados complementarão a sedimentação do referencial teórico, pois levará a problematização dos 
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assuntos expostos permitindo o exercício do raciocínio. Através dos métodos hipotético-dedutivo e 

dialético será construída a base epistemológica da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do conteúdo 

trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e abordagens 

desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz de identificar 

deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as ferramentas adequadas 

para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das médias estabelecidas pelo 

regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos conteúdos ministrados e o 

adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, compostas de questões de múltipla 

escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de casos e análise de jurisprudência.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas atividades 

complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições reais de 

recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e estudos dirigidos 

envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 

BIBLIOGRAFIA – BÁSICA 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 25ª. ed. Saraiva, São Paulo, 2013. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial. Vol. 2. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA – COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Amador Paes de. Teoria e pratica dos títulos de crédito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. Vol. 2. 30ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

ROSA JUNIOR, Luiz Emydio F. Títulos de crédito. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

SILVA, Marcos Paulo Félix. Títulos de Crédito no novo Código Civil de 2002. Curitiba: Juruá, 2006. 

http://www.saoluis.br/direito
mailto:direito@saoluis.br

