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Raio-X da 1ª Fase do Exame de Ordem – Parte III 

Direito Empresarial 

   

Olá, leitor! 

No post de hoje, o nosso alvo será o Direito Empresarial. Não sei quanto a você, 

mas, até pouco tempo, a matéria me dava sono só de ouvir a respeito. 

Ser convidado a estudar Direito Empresarial equivalia a ser chamado para ir ao 

cinema assistir a um filme neozelandês, de 1950, sem som, sobre a reprodução do 

Kiwi, o pássaro tradicional daquele belo arquipélago. Era realmente muito chato! 

No entanto, isso mudou a partir da aquisição de um livro: a sinopse de Direito 

Empresarial do professor André Santa Cruz, da JusPodivm. Não sei como, mas o 

autor consegue tornar interessante, até mesmo, o estudo do endosso. Por isso, se 

for indicar algum livro, certamente será o dele. 

Quanto à análise do Exame de Ordem, adotei uma metodologia diferente de 

pesquisa nessa semana. Como já havia comentado em outro momento, nas 

primeiras provas, a FGV procurou copiar o formato de prova do CESPE, a banca 

anterior. No entanto, a partir do XVII Exame de Ordem, a FGV passou a ter um 

perfil próprio, mantido até a última prova. 

Por essa razão, limitei a pesquisa às dez últimas edições do Exame de Ordem. As 

conclusões foram as seguintes: 

➔ Foram analisadas 50 questões. Deixei de fora eventuais reaplicações, pois 

essas provas fogem um pouco do padrão. 

➔ O índice de repetição de assuntos é de 80%. De todas as questões analisadas, 

41 tinham por objeto temas repetidos. Ou seja, se mantida a média, é 

possível prever 4 das 5 questões que estarão na próxima primeira fase. 

➔ A Lei nº 11.101/05 caiu em todas as provas analisadas. 

➔ Os títulos de crédito também caíram em todas as últimas provas. 
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➔ A leitura das disposições do Código Civil a respeito do Direito de Empresa 

(art. 966 e seguintes) também é importante. 

 

 

 

1. Lei nº 11.101/05 

As questões sobre falência e recuperação judicial/extrajudicial podem ser respondidas 

apenas com a letra da lei. No entanto, o problema é que a Lei nº 11.101/05 é muito extensa, 

com 201 artigos. Considerando que falta pouco tempo para a próxima primeira fase, não 

dá tempo de estudá-la integralmente. 

Por isso, o leitor terá de focar em assuntos-chave, com alta probabilidade de voltarem a 

cair. 

Um desses assuntos é a questão da suspensão de todas as demais ações e execuções, contra 

o devedor, nas hipóteses de decretação da falência ou do deferimento do processamento 

da recuperação judicial. A redação do art. 6º da LFRE é bem claro: 

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário. 

Assuntos mais cobrados em Direito Empresarial

Lei nº 11.101/05 Títulos de crédito Disposições do CC Outros assuntos



 3    

 

Todavia, há exceções no art. 6º, § 1º, § 2º, § 7º e no art. 49, § 3º e § 4º: a suspensão não se 

aplica às ações que demandam quantia ilíquida, às reclamações trabalhistas, às execuções 

fiscais e às ações e execuções movidas por credores cujos créditos não se sujeitam à 

recuperação judicial. 

A FGV, é claro, perguntou a respeito das exceções. 

Uma outra questão que caiu exigia o conhecimento conjunto de mais de um assunto. Foi 

perguntado a respeito da alienação de bens, quando concedida a recuperação judicial, e a 

manifestação dos credores em assembleia-geral. 

Quanto à assembleia-geral, a dificuldade do tema reside na divisão em classes, prevista no 

art. 41 da LFRE. Segundo o dispositivo, a assembleia-geral - convocada para a 

manifestação conjunta dos credores a respeito de algum assunto – é dividida em quatro 

classes: 

 

 

 

 

As regras para a aprovação de uma proposta em assembleia-geral estão nos arts. 42 e 45 

da LFRE. Em regra, as deliberações na assembleia-geral são tomadas por maioria geral, 

com base nos votos dos credores que representem mais da metade do valor total dos 

créditos presentes.   

O exemplo trazido na questão: há uma recuperação judicial em andamento e surgiu a 

necessidade de venda de um determinado bem da empresa em recuperação, que não foi 

relacionado anteriormente dentre os demais bens. E aí, vender ou não vender? Foi 

convocada a assembleia-geral dos credores para a tomada da decisão. A venda foi 

aprovada. Contudo, um dos credores que votou pela venda tem participação em 32% do 

capital da empresa em recuperação. Tem problema? Sim! De acordo com o art. 43, caput, o 

sócio do devedor que tenha participação superior a 10% do capital social da empresa 

recuperanda pode participar da assembleia-geral, mas não tem direito a voto e não é 

considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. 

 

 

 

Titulares de créditos 

derivados da 

legislação do trabalho 

ou decorrentes de 

acidentes de trabalho. 

Titulares de créditos 

com garantia real 

Titulares de créditos 

quirografários, com 

privilégio especial, 

com privilégio geral 

ou subordinados. 

Titulares de créditos 

enquadrados como 

microempresa ou 

empresa de pequeno 

porte.   

A Lei nº 11.101/05 é extensa, mas as pegadinhas são pontuais. Quando for estudá-la, 

destaque tudo o que for exceção, a exemplo do art. 43. A FGV tem por hábito pedir em 

prova tudo o que foge da normalidade. 
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Além das exceções, a FGV gosta muito de decoreba. Por isso, ao se deparar com algum rol, 

na Lei nº 11.101/05, procure a sua memorização. Um bom exemplo é o art. 48, que traz os 

requisitos cumulativos para a concessão da recuperação judicial 

Outra pegadinha clássica a respeito da LFRE é o seu art. 3º, onde é estabelecida a 

competência para o processamento da falência ou da recuperação. Há tantas regras de 

competências em nosso ordenamento que não é fácil lembrar, em prova, qual é qual. Aliás, 

seria interessante uma relação de todas as regras de competência existentes, em um único 

texto. O que acha? 

Na LFRE, a competência não é estabelecida pela localização dos bens imóveis, pelo 

domicílio do réu, pelo local onde deve ser cumprida a obrigação ou por qualquer outro 

critério existente em outras leis. O art. 3º estabelece que é competente para homologar o plano 

de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do 

principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. 

Cuidado: o conceito de principal estabelecimento não é o mesmo de sede. Para a análise do 

art. 3º, considere como principal estabelecimento o local onde o devedor concentra o maior 

volume de negócios, o que não ocorre, necessariamente, em sua sede. 

Como mencionado, a FGV gosta de exceções. Uma delas é a respeito do arrendamento 

mercantil. De acordo com o art. 199, § 2º, da LFRE, o arrendamento mercantil não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 

 

 

 

Voltando às decorebas, uma sugestão: em seu caderno ou computador, faça mapas mentais 

das exceções dos três institutos tratados pela LFRE: recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial e falência. Exemplo: 

 

 

 

 

 

Volto a dizer: quando fizer a leitura da Lei nº 11.101/05, destaque tudo o que for 

memorização (prazos, requisitos etc.) e as exceções. 

RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL 

DEPENDE DE UM 

PLANO DE 

RECUPERAÇÃO. 

O PLANO NÃO PODE 

CONTEMPLAR O 

PAGAMENTO ANTECIPADO 

DE DÍVIDAS. 
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Não é necessária a realização de pesquisa. Faça com base no que diz a lei, expressamente. 

Em questões sobre a LFRE, a FGV não pede posições doutrinárias. 

Além de listas de requisitos e as exceções, procure memorizar tudo o que disser respeito a 

números – prazos, percentuais etc. Um bom exemplo é o art. 24, § 1º, que estabelece que o 

total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. 

Outro campeão em provas – não apenas no Exame de Ordem, mas em todos os concursos 

– é o rol do art. 83 da LFRE, que estabelece a classificação de cada um dos créditos na 

falência. Se ainda não o conhece de cabeça, comece a memorização hoje mesmo. 

Não menos importante, também é importante a memorização do art. 94 da LFRE, com as 

hipóteses em que a falência será decretada. 

➔ Considerações finais: em termos de previsibilidade do que cairá em uma prova, 

se houvesse um ranking nacional, a pessoa que faz as questões de Direito 

Empresarial estaria no topo da lista. Além de cobrar a Lei nº 11.101/05 em todas as 

últimas dez edições do Exame de Ordem, todas as questões tinham como resposta 

o que está escrito na lei, expressamente. Doutrina? Jurisprudência? Zero! E mais: 

Todas as respostas tinham por base algum rol (requisitos da recuperação, classes 

da assembleia-geral etc.) ou alguma exceção. Para não ficar qualquer dúvida a 

respeito da previsibilidade da prova, veja a tabela a seguir, com a numeração das 

questões de LFRE em cada um dos Exames de Ordem: 

XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII 

49 49 49 49 50 50 50 50 49 50 

 

2. Títulos de crédito 

Para o estudo dos títulos de crédito, gosto muito da sinopse do professor André Santa 

Cruz, já mencionado no início deste resumo. O autor dá destaque a assuntos muito 

cobrados pela FGV na primeira fase – por exemplo, o endosso. 

Como este resumo foi elaborado apenas para nortear os estudos, fiz, a seguir, alguns 

apontamentos gerais do que caiu no Exame de Ordem nas últimas dez edições da prova: 

➔ Aval: ocorre quando um terceiro (o avalista) se responsabiliza pelo pagamento da 

obrigação constante em um título de crédito. Em regra, deve ser feito no anverso 

(frente) do título, bastando uma assinatura do avalista – ele assina o título e, a partir 

daquele momento, passará a responder por seu adimplemento. No entanto, nada 

impede que o aval seja feito no verso do título. O aval pode ser em branco, quando 
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não é identificado o avalizado, ou em preto, quando o avalizado é identificado (ex.: 

consta que o aval foi prestado em favor de João). 

➔ O aval caiu nas seguintes edições do Exame de Ordem: XXVII, XXVI, XXIV, XXI e 

XIX. 

➔ Endosso: um dos objetivos de um título de crédito é fazer com que um crédito 

circule. Ex.: João emite um cheque em favor de Francisco, que o repassa a Carlos, 

que o repassa a Joaquim. O endosso é ato cambiário que permite a circulação do 

crédito em títulos nominais à ordem. Em regra, é feito no verso do título, mas nada 

impede que seja feito no anverso (frente). Pode ser em branco, quando o 

endossatário (quem recebe o crédito) não é identificado, ou em preto, quando o 

beneficiário é expressamente identificado (ex.: João). O endosso não afasta a 

responsabilidade do endossante pelo adimplemento do título. 

➔ O endosso caiu nas seguintes edições do Exame de Ordem: XXV, XXIII, XXII, XXI 

e XX. 

➔ Raramente sugiro ao aluno a leitura de material doutrinário na preparação para o 

Exame de Ordem. Entretanto, em relação aos títulos de crédito, como o tema é 

tratado em mais de um diploma normativo, e considerando que a FGV cobra muito 

as classificações a respeito deles, uma boa sinopse é o melhor caminho para o 

estudo. 

 

3. Disposições do Código Civil 

Nas últimas dez edições do Exame de Ordem, a banca pediu apenas a letra da lei, copiada 

e colada. O assunto é extenso: começa no art. 966 e termina no 1.141. Ou seja, 175 artigos. 

No entanto, calma! Não criemos pânico, como diria o Chapolin. Para decidir o que estudar, 

lembre-se: as questões sempre trazem algum caso prático para a análise. Tendo isso em 

mente, fica fácil a identificação de quais dos 175 artigos têm cara de coisa que cai na 

primeira fase. Vejamos alguns exemplos: 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 

exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

➔ João, artista plástico, decide montar um estúdio de pintura. Para uma melhor 

organização do espaço, contratar uma equipe para cuidar do local – secretária, um 

especialista em relações públicas, funcionários de limpeza etc. No entanto, antes 

de inaugurar o estúdio, João procura um advogado para saber se deverá registrar 
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o espaço artístico na Junta Comercial. Pergunta: João deve fazer o registro? Não. O 

motivo: o art. 966, parágrafo único, do CC. 

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única 

pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 

(cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. 

§ 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente 

poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. 

➔ Em 2015, Joaquim constituiu uma EIRELI. Em razão do sucesso do 

empreendimento, em 2018, Joaquim decide constituir uma nova EIRELI. É 

possível? Não, com base no art. 980-A, § 2º. 

Quando fizer a leitura dos dispositivos, dê atenção especial atenção aos dispositivos que 

respondem questionamentos práticos. Se um sócio morre, o que acontece? Se um sócio 

pede para sair da sociedade, como isso deve ser feito? 

Pense com cabeça de examinador! 

Quanto aos demais assuntos de Direito Empresarial, acredito, sinceramente, que o leitor 

não deve investir tempo no estudo. Como vimos, a FGV é bastante repetitiva. Por isso, 

estudando a Lei nº 11.101/05, as disposições do Código Civil sobre Direito Empresarial e 

os títulos de crédito, da forma sugerida acima, penso que mais da metade das questões 

esteja garantida. 

 


