DIREITO EMPRESARIAL

PONTO I
a)
Objeto, fontes e autonomia do Direito Empresarial. O Direito de Empresa no novo
Código Civil. Perfis da empresa. A empresa e a livre iniciativa. Limites ao exercício da
empresa. O empresário. Caracterização. Atividades não empresariais.
b)
Nome empresarial. Espécies: firma individual, razão social e denominação. Formação.
Proteção legal. Título de Estabelecimento, insígnia, marca e sinais de propaganda. A
proteção legal a estes elementos da empresa.
c)
Teoria dos Títulos de Crédito. Conceito de título de crédito no Código Civil. Títulos de
crédito, títulos de legitimação e valores mobiliários. Características e atributos dos títulos de
crédito. A emissão do título a partir de caracteres eletrônicos. Classificação dos títulos de
crédito quanto ao conteúdo e circulação. Títulos à ordem, não à ordem, ao portador e
nominativos.

PONTO II
a)
Estabelecimento empresarial. Natureza jurídica. Estabelecimento e empresa.
Elementos corpóreos e incorpóreos. A cessão do estabelecimento comercial. Contratos para a
exploração do estabelecimento. Vedação de concorrência. Os atributos da empresa: clientela e
aviamento.
b)
Sociedades Empresárias. Caracterização. Tipos societários. Elementos.
Classificação. Natureza do ato constitutivo. Personalidade Jurídica. Sociedades em comum.
c)
Letra de Câmbio. Legislação. Convenção de Genebra e Decreto nº
2044/1908. A questão das reservas à lei uniforme Noções Gerais. Requisitos essenciais.
Modalidades. Vencimento e pagamento. Lugar de apresentação. Saque. Obrigação do sacador.
Aceite. Lançamento e Modalidades. Responsabilidade do Aceitante.

PONTO III
a)
Empresário Individual. Capacidade. Impedimentos ao exercício da empresa.
Empresário regular e irregular. O prosseguimento da empresa pelo incapaz. Autorização
judicial. Participação de pessoas casadas em sociedade. Arquivamento de documentos na Junta
Comercial que impliquem em alteração na situação patrimonial do empresário.
b)
Sociedades por ações. Espécies. Sociedade Anônima. Origem e evolução.
Características principais. Constituição. Subscrição pública e particular do capital. Projeto de
estatuto. Natureza do ato constitutivo. Companhia aberta e fechada.
c)
Protesto. Função e importância. Documentos eletrônicos. Efeitos. Legislação.
Procedimento. Modalidades de protesto. Dispensa do protesto. Prazos. Sustação e
Cancelamento do protesto.

PONTO IV
a)
Empresário Individual. Capacidade. Impedimentos ao exercício da empresa.
Empresário regular e irregular. O prosseguimento da empresa pelo incapaz. Autorização
judicial. Participação de pessoas casadas em sociedade. Arquivamento de documentos na Junta
Comercial que impliquem em alteração na situação patrimonial do empresário.
b)
Acionistas: direitos e obrigações. Direito a voto e seu exercício abusivo. Acordo
de acionistas. Acionista controlador. Abuso do poder de controle.
c)
Endosso. Conceito e natureza jurídica. Endosso e cessão de crédito.
Modalidades. Endosso parcial. Pluralidade ou cadeia de endossos. Endosso mandato, endosso
caução e endosso póstumo. Cancelamento.

PONTO V
a)
Declaração.

Falência.

Princípios

Gerais.

Pressupostos.

Caracterização

da

falência.

b)
Sociedade Anônima. Capital social. Formação. Avaliação. Aumento e redução
do Capital Social. Direito de preferência. A sociedade anônima de capital autorizado e as opções
de compra de ações.
c)
Aval. Finalidade. Características. Aval e Fiança. Lançamento e modalidades.
Aval de pessoa casada e de sociedade. Responsabilidade do avalista. Pluralidade de avais.
Avais. Simultâneos e Sucessivos. Aval posterior ao vencimento.

PONTO VI
a)
Processo Falimentar. Juízo da falência. Legitimidade ativa e passiva na falência.
Procedimento nos requerimentos de falência com base nos arts. 1º e 2º da Lei de Falências.
Defesas do devedor. Matéria relevante. Depósito elisivo. Sentença de falência: conteúdo,
publicidade e recursos. Sentença denegatória.
b)
Dissolução, liquidação e extinção das sociedades por ações. Modalidades de
dissolução de liquidação. Deveres e responsabilidades do liquidante. Partilha do acervo
remanescente entre os acionistas. Direito dos credores não satisfeitos. Transformação, fusão,
incorporação e cisão de sociedades. Protocolo e justificação. Direito dos credores. Direito de
Recesso.
c)
Letra de câmbio. Prescrição. Ação de locupletamento. A responsabilidade em
caso de desapossamento da letra de câmbio: teorias da criação e da emissão. Ação de anulação
e substituição de títulos.

PONTO VII
a)
Administração da falência. Juiz. Órgão do Ministério Público. Síndico.
Nomeação, impedimentos, investidura, deveres, substituição e destituição.
b)
Sociedade limitada. Características. Disciplina legal.
c)
Protesto. Função e importância. Documentos eletrônicos. Efeitos. Legislação.
Procedimento. Modalidades de protesto. Dispensa do protesto. Prazos. Sustação e
Cancelamento do protesto.

PONTO VIII
a)
Dos efeitos jurídicos da sentença de falência. Em relação aos direitos dos
credores. Em relação à pessoa do falido. Prisão do falido. Direitos do falido. Pedido de
continuação do negócio. Dos efeitos jurídicos da sentença de falência. Em relação aos bens do
falido. Em relação aos contratos do falido.
b)
Constituição. Capital social. Integralização. Aumento e redução do capital.
Regência supletiva pelas normas da sociedade simples. Aplicação das normas da sociedade
anônima à sociedade limitada.
c)

Ação cambial. Relação cambial. Defesas admissíveis.

PONTO IX
a)
Da ineficácia dos atos praticados pelo devedor antes da falência. Atos
revogáveis. Ação Revocatória.

b)
Sociedade limitada. A figura do sócio. O menor e seu ingresso na sociedade. A
participação de pessoas casadas e de impedidos. Sócio pré-morto. Sucessão. Sócio remisso. A
responsabilidade do sócio que se retira ou é excluído. Apuração de haveres.
c)

Cambial. Prescrição. Ação de locupletamento.

PONTO X
a)
Arrecadação dos bens do falido. Inventário. Venda antecipada de bens. Pedido
de restituição e embargos de terceiros. Habilitação, verificação e classificação dos créditos.
Créditos não sujeitos à habilitação. Pedido de

b)
reserva. Habilitação retardatária. Quadro geral de credores. Ação revisional de
crédito admitido à falência.
c)
Sociedade por quotas. Cessão de quotas. Forma de transferência. Aquisição
das quotas pela sociedade.
d)
ao portador.

Nota Promissória. Características. Requisitos essenciais. Emissão em branco e

PONTO XI
a)
A liquidação na falência. A realização do ativo e o pagamento do passivo.
Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Reabilitação civil do falido.
b)
A quota social. Natureza. Co-propriedade. Indivisibilidade. Cessão, penhor e
penhora da quota.
c)
Responsabilidade do emitente ou subscritor. Nota promissória vinculada a
contrato. Nota promissória emitida no interesse exclusivo do mandantário.
PONTO XII
a)
Concordatas. Disposições gerais. Efeitos da concordata. Alienação dos bens do
concordatário. Embargos à concordata. Sentença e recurso. Rescisão e cumprimento da
concordata.
b)
Sociedade limitada. A figura do sócio. O menor e seu ingresso na sociedade. A
participação de pessoas casadas e de impedidos. Sócio pré-morto. Sucessão. Sócio remisso. A
responsabilidade do sócio que se retira ou é excluído. Apuração de haveres.
c)

Tipos de cheques. Formas de circulação. Endosso e aval.

PONTO XIII
a)
Concordata. Embargos à concordata. Sentença. Alienação dos bens do
concordatário. Rescisão da concordata.
b)
Sociedade limitada. Administração. Indicação de administradores estranhos ao
quadro social. Investidura e destituição. Publicidade. Responsabilidade do administrador.
Delegação de poderes.
c)
Cheque. Noções gerais. Natureza jurídica. Requisitos intrínsecos e extrínsecos.
Pressupostos de emissão.

PONTO XIV
a)
Concordata Preventiva. Pressupostos. Juízo competente. Condições para sua
concessão. Efeitos da concordata preventiva. Pedido de restituição na concordata preventiva.

b)
Deliberações sociais. O conceito de maioria. Assembléia e reunião de quotistas.
Dispensa. Convocação e instalação. Quorum. Ilegalidade e a responsabilidade ilimitada dos
sócios. O conselho fiscal na sociedade limitada. Dissolução, liquidação e extinção da sociedade.
Unipessoalidade temporária.
c)
Cheque. Ação de cobrança. Facultatividade do protesto. Prescrição. Ação de
locupletamento.

PONTO XV
a)
Concordata suspensiva. Época do pedido. Condições. Processamento. Prazo
para o cumprimento.
b)
c)
fatura.

Deveres e responsabilidades dos administradores. Ação de responsabilidade.
Duplicata mercantil. Natureza jurídica. Requisitos. A vinculação da duplicata à

PONTO XVI
a)
Inquérito judicial. Natureza jurídica. Procedimento. Crimes falimentares.
Pressupostos. Classificação. Tipos penais. Efeito da condenação. Reabilitação. Prescrição.
b)
Contratos empresariais. Noções gerais. Formação do contrato. Contrato por
correspondência. Momento de sua formação. Contratos de adesão.
c)
Remessa da duplicata e aceite. A duplicata sem aceite. A retenção da
duplicata. Endosso e aval. Ação de cobrança. Triplicata. Fatura e duplicata de prestação de
serviços.
PONTO XVII
a)
Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Doutrina da
desconsideração da pessoa jurídica.
b)
Contrato de transporte de pessoas. Formação e classificação. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e aquaviário de
passageiros. Direitos e obrigações do passageiro e do transportador. Bilhete de passagem.
Transporte benévolo e responsabilidade civil.
c)

Duplicata de prestação de serviço. Ação de cobrança.

PONTO XVIII
a)
Contrato de alienação fiduciária em garantia. Noções Gerais. Estrutura.
Disciplina legal. Partes. Requisitos do Contrato. Inscrição. Inadimplemento. Constituição em
mora do fiduciante. Ação processual adequada. Alienação fiduciária de imóveis.
b)
Contrato de comissão. Partes. Obrigações e responsabilidades. Remuneração
do comissário. Comissão del credere. Contrato de Representação ou Agência. Características da
representação. O representante é um empresário? Exclusividade da representação. Comissão
sobre as vendas. Foro competente. Natureza do crédito na falência do representado.
c)
Títulos representativos. Conhecimento de frete ou de transporte. Natureza
jurídica. Figuras intervenientes. Formas de circulação. A responsabilidade do endossante. O
stoppage in transitu. A responsabilidade do emitente. Cláusula de não indenizar. Conhecimento
de transporte multimodal.
PONTO XIX
a)
Contrato de arrendamento mercantil. Noções Gerais. Elementos do contrato.
Disciplina Legal. Natureza Jurídica. Obrigações das partes. Pagamento de valor residual
garantido (VRG). Lease-back. Arrendamento residencial.

b)
Contrato de locação empresarial. Particularidades. Disciplina legal. Ação
renovatória. Condições. Legitimidade. Prazos. Dispensa de renovação. Procedimento na ação
renovatória.
c)
Conhecimento de depósito e warrant. Legislação. Emissão. Circulação. O
primeiro endosso do warrant. A responsabilidade do endossante do conhecimento. O
procedimento de cobrança do warrant. A execução do saldo.
PONTO XX
a)
Contrato de factoring. Definição. Características. Partes: faturizador (factor) e
faturizado. A cessão dos créditos ao factor. Obrigações acessórias.
b)
Contrato de franquia empresarial. Disciplina legal. Natureza jurídica. A circular
de oferta de franquia. Direitos e obrigações das partes. Contratos acessórios.
c)
Cédulas e Notas de Crédito: rural, industrial, comercial e à exportação. As
garantias da cédula de crédito. Sua circulação. A inscrição da cédula. Processo de execução da
cédula. A capitalização de juros. Outros títulos de crédito rural: duplicata rural e nota
promissória rural. Cédula de Produto Rural (CPR). Cédula de crédito bancário.

