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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - SOCIEDADES LIMITADAS 

Responsabilidade dos sócios 

Assim, os sócios terão a responsabilidade restrita ao valor de suas quotas. As quotas representam a 
participação de cada sócio para a sociedade, separadas em pequenas frações.  

 “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 

Como é possível perceber pelo texto de lei acima, agora em parte transcrito: “na sociedade limitada, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.” O texto quer significar que cada sócio é 
responsável por sua parte, apresentando uma exceção, a seguir. Os sócios respondem solidariamente pela 
integralização do capital. Integralizar o capital significa pagar a parte a que se comprometeu em contrato. 

Agora vem a pergunta de 1 milhão de reais, mas isso também é hipotético (rs). Como fica a responsabilidade, 
enquanto um dos sócios ainda não pagou a sua parte? Aliás, o sócio que não paga a sua parte é chamado 
“Sócio Remisso”. Vamos para a resposta! 

A resposta é que até o limite do valor subscrito (compromisso) é possível avançar no patrimônio pessoal 
de qualquer um dos sócios, pois a ideia de solidariedade é exatamente essa. A afirmação que fica agora é: 
“Ainda que um dos sócios já tenho integralizado a sua parte, seria possível forçá-lo a pagar a parte do 
outro? Exato!  

Enfim, o sócio que pagou a sua parte e também a parte do outro poderá ajuizar ação para o regresso, excluir 
o sócio remisso, entre outras hipóteses: 

Art. 1.058. Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do 
disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo 
o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações 
estabelecidas no contrato mais as despesas. 

 

Em vista da exclusão do sócio, abrimos algumas possibilidades: 
1) Poderá excluir o sócio remisso, após notificá-lo, e reconstituir a sociedade com outro sócio de sua 
confiança;  
2) Poderá excluir o sócio remisso, transformando a sociedade para praticar a empresa como Empresário 
Individual; 

O Sócio que arcou com os pagamentos poderá:

Excluir o sócio remisso; Liquidar a sociedade;
Cobrar valor não 

integralizado + juros + 
correção monetária.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1004
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3) Poderá excluir o sócio remisso, transformando a sociedade para praticar a empresa como EIRELI;
4) Poderá excluir o sócio remisso, continuando a sociedade de forma unipessoal, por simples alteração
contratual;
5) Se o sócio remisso, integralizar, ao menos parte, basta diminuir o capital do remisso e assumir o restante.
6) Poderá liquidar a sociedade;

Sociedade Limitada unipessoal 

Enfim, a Medida Provisória 881/19 da Liberdade Econômica, já transformada em lei, traz a inclusão do §1º, 
Art. 1.052 para o Código Civil, permitindo a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, a seguir: 

“§ 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.“  

Trata-se da ampliação das possibilidades para um sujeito que queira praticar a empresa individualmente, 
como explica o quadro abaixo. 

Além disso, o §2º, Art. 1.052 para o Código Civil, traz como obrigatoriedade a aplicação dos itens compatíveis 
ao sujeito individual hoje obrigatórios para a sociedade pluripessoal, a seguir: 

§2.º  Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber,
as disposições sobre o contrato social.

Prática individual da atividade empresarial

Empresário Individual; EIRELI; Sociedade Unipessoal 
limitada.
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SOCIEDADES POR AÇÕES - LEI 6.404/76 

TEMA 02 - SOCIEDADES SIMPLES 

As sociedades simples são constituídas por intermédio de contrato. Trata-se da união de esforços para o 
desenvolvimento de atividades não empresariais. 

Constituição das Sociedades 

Para que haja regularidade e se adquira personalidade jurídica, a sociedade deve arquivar seus atos 
constitutivos no registro competente. As sociedades simples operam o registro no cartório de registro civil 
das pessoas jurídicas. 

Art. 998. Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição 
do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. 

As respectivas alterações contratuais conforme artigo 999 do Código Civil, bem como a instituição de 
sucursais, filiais ou agências devem levar registro próprio. Nesse registro deve constar a cópia da inscrição 
da sede.  

Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição 
originária. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser 
averbada no Registro Civil da respectiva sede. 

Direitos e Obrigações dos sócios 

Os sócios são considerados obrigados em relação a cada uma das cláusulas do contrato a partir da data da 
assinatura do contrato e não do registro ou averbação no órgão competente, conforme art. 1.001 do 
Código Civil: 

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar 
outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades 
sociais. 
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TEMA 03 - LETRA DE CÂMBIO 

A letra de câmbio é um título de crédito abstrato, que corresponde a um documento formal, decorrente da 
relação de crédito entre duas ou mais pessoas. Por essa relação de crédito o sacador dá ordem de pagamento 
pura e simples, à vista ou a prazo, ao sacado, a seu favor ou de terceira pessoa (tomador ou beneficiário), no 
valor e nas condições nela constantes. 

Saque 

A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Portanto, seu saque ou emissão geram três relações jurídicas. 
O sacador emite a ordem para que o sacado pague e o tomador se beneficie.  

 

 

São requisitos da letra de câmbio:  

❖ a expressão letra de câmbio;  

❖ a ordem de pagar a quantia;  

❖ o nome do sacado;  

Sociedades Simples

Por intermédio de 
contrato

Da união de esforços

Para desenvolvimento de 
profissões intelectuais 

Não têm caráter 
empresarial

Responsabilidade 
ilimitada

Registro no cartório de 
Registro civil das Pessoas 

Jurídicas

Constituição

A escolha por um dos tipos empresariais não 
afasta a sua natureza de sociedade simples. 
contudo, se faz, principalmente, para oferecer 
uma espécie distinta de responsabilidade dos 
sócios, como é o caso da forma limitada. 

Sacador Sacado Tomador/Beneficiário 
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❖ o lugar do pagamento;  

❖ o nome do tomador;  

❖ o local e data do saque;  

❖ a assinatura do sacador. 

Aceite 

O aceite é o ato cambial pelo qual o sacado de uma ordem de pagamento a prazo concorda em se obrigar a 
efetuar o pagamento no vencimento do título que lhe é apresentado.  

Art. 21. A letra pode ser apresentada, até o vencimento, ao aceite do sacado, no seu domicílio, 
pelo portador ou até por um simples detentor. 

O sacado, antes do aceite, não é ainda devedor da letra. Aliás, na letra de câmbio, o aceite é facultativo. 
Contudo, ao aceitá-la, o sacado passa a se chamar aceitante, tornando-se o devedor principal do título.  

Assim, a letra de câmbio a prazo é apresentada ao sacado duas vezes. A primeira é para o aceite, a segunda, 
para o pagamento. 

 

 

 

É denominado “vista” ou “vista para aceite” o ato pelo qual o portador da letra a apresenta ao sacado para 
que este dê sua anuência ao pagamento. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra “aceite” 
ou qualquer outra palavra equivalente, como, por exemplo, a expressão “de acordo”. Vale, também, como 
aceite, a simples assinatura do sacado aposta no anverso da letra.  

Efeitos do aceite

Torna o sacado devedor 
principal, fazendo o sacador 
solidariamente responsável 

pela obrigação

O sacado passa a ser tratado 
como aceitante

É facultativo, portanto, o beneficiário deve procurar o sacado 
para expressar o aceite ou não e, se positivo, retornar para 
receber o valor representado na cártula 

Aceite 
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Art. 25. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra "aceite" ou qualquer outra 
palavra equivalente; o aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples assinatura do 
sacado aposta na parte anterior da letra. 

Em resumo, o aceite, no anverso, pode se expressar com a mera assinatura do sacado, mas, no verso, além 
dessa assinatura, é necessária a inserção escrita da palavra “aceite” ou outra equivalente.  

Art. 26. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância 
sacada. 

Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa 
de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. 

Aceite limitativo: é aquele em que o sacado aceita pagar apenas uma parte do valor do título. Cláusula não 
aceitável: é a que traz a proibição do aceite antes da data de seu vencimento.  

 

Endosso 

No que se refere ao ato jurídico que opera a transferência da titularidade, os títulos de crédito são 
obrigatoriamente nominativos, e poderão ser “à ordem” ou “não à ordem”.  

Art. 11. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é 
transmissível por via de endosso. 

Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras "não à ordem", ou uma expressão 
equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de 
créditos. 

O endossante e o endossatário são as partes envolvidas no endosso. O primeiro é o proprietário do título de 
crédito, ostentando, em razão disso, a qualidade de credor da cártula. O segundo é a pessoa para a qual o 
título foi transferido, sendo, pois, o seu novo proprietário, assumindo também a posição de credor.  Cada 
endossante, ao endossar o título de crédito a um endossatário, deixa de ser credor do valor nele mencionado, 
passando a figurar como codevedor juntamente com os demais endossadores e o sacado. Endosso em preto 
é o que identifica o nome do endossatário, revelando-se pela expressão “pague-se a Fausto Silva”. 

•Sacado se desobriga
•A obrigação vence antecipadamente contra o 
sacador

Recusa do aceite

•Sacado aceita pagar apenas uma parte do valor do 
título

•Pode, ainda, alterar  prazo ou lugar do pagamento
Aceite limitativo

•Proibição do aceite
•Título é apresentado ao sacado apenas na 
oportunidade para pagamento

Cláusula não aceitável
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Endosso em branco é o que não identifica o endossatário, revelando-se por simples assinatura do endossante 
no verso do título ou no anverso pela expressão “pague-se” ou outra equivalente.  

Art. 12. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado 
considera-se como não escrita. 

O endosso parcial é nulo. 

O endosso ao portador vale como endosso em branco. 

Com o endosso em branco, transforma-se o título em “ao portador”, podendo, desde então, ser transferido 
com a mera tradição, prescindindo-se de um novo endosso.  

No endosso em branco, porém, continua existindo a figura do endossatário, considerando-se como tal o 
portador do título.  

 

Outra modalidade de endosso é o chamado endosso-mandato, o que institui o portador da cártula como o 
mandatário do proprietário do título de crédito, autorizando-o a efetuar a cobrança em nome deste.  
Referido endosso, que nada mais é do que um simples mandato, e, por isso, não se reveste de efeito 
translativo da propriedade do título, revela-se por mandato, isto é, na qualidade de procurador, o que 
equivale a um substabelecimento.  

 

 

 

 

 

•Identifica o endossatário
•"Pague-se a ..."

Endosso em preto

•Não identifica o endossatário
•Torna o título em “ao portador”
•Transferência por simples tradição: transmitente não se vincula ao 
pagamento

•Transferência por endosso: transmitente se torna devedor solidário

Endosso em branco

• Trata-se de simples mandato  

• Há transmissão dos direitos de cobrança e 
emergentes do título de crédito  

• Não há transmissão do crédito 
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De fato, o endossatário-mandatário não é o credor do título, mas mero representante do credor, e, sendo 
assim, o devedor não pode se opor ao pagamento com as defesas que teria perante esse endossatário.  

O mandatário tem legitimidade para protestar o título e executá-lo judicialmente por meio das expressões 
“por procuração” ou “pague-se por procuração”, “valor a cobrar”, “para cobrança”, ou qualquer outra que 
implique em simples mandato. 

De acordo com o artigo 18 da Lei Uniforme, o mandato que resulta de um endosso por procuração não se 
extingue por morte ou sobrevinda incapacidade legal do mandante, excepcionando-se, destarte, a norma 
contrária prevista no Código Civil.  

Artigo 18. Quando o endosso contém a menção "valor a cobrar" (valeur en recouvrement), "para 
cobrança" (pour encaissement), "por procuração" (par procuration), ou qualquer outra menção 
que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, 
mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. 

Convém, ainda, acrescentar que, no endosso-mandato, os poderes do mandatário circunscrevem-se à 
cobrança da cártula e demais direitos emergentes do título de crédito, podendo, inclusive, endossá-lo, como 
salientado anteriormente, e desfrutar de todos os direitos emergentes da letra. 

Aval 

Aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa garante o pagamento do título de crédito em favor de outro 
coobrigado. Essa garantia é dada por um terceiro ou mesmo por signatário da letra de câmbio (artigo 3º da 
Lei Uniforme).  

Art. 30. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. 

O avalista ou dador de aval é a pessoa que se responsabiliza pelo pagamento, tornando-se, pois, coobrigado, 
da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.  

O avalizado, por sua vez, é a pessoa em favor de quem foi dado o aval. A propósito, o aval deve indicar a 
pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador (artigo 31 da Lei Uniforme).  

Artigo 31. O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. Exprime-se pelas palavras "bom 
para aval" ou por qualquer fórmula equivalente; e assinado pelo dador do aval.  

O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da 
letra, salvo se se trata das assinaturas do sacado ou do sacador.  

O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador. 

Endosso Mandato 



 

 

 
  

  
 

 

10 
27 

 

 

 

Responsabilidade Solidária 

 

 

 

O Aval em branco é o que não identifica o avalizado, reputando-se como tal o sacador (artigo 31 da Lei 
Uniforme).  

Aval em preto, ao revés, é o que identifica expressamente o avalizado. Nesse caso, o beneficiado pode ser 
qualquer coobrigado do título (aceitante, sacador, endossantes e avalistas).  

Avais simultâneos são os lançados por dois ou mais avalistas em favor do mesmo avalizado. É quando o 
devedor tem mais de um avalista.  

Avais sucessivos ocorrem quando um avalista garante o outro avalista. É quando um avalista também tem 
avalista. De acordo com a jurisprudência, não se presume, dependendo, pois, de cláusula expressa de 
sucessividade. 

Aval

Avalizado: pessoa em 
favor de quem foi 

dado o aval, na falta 
de indicação, será o 

sacador

Avalista: pessoa que 
se responsabiliza pelo 

pagamento

Deve ser capaz, porém sua incapacidade 
limita-se à anulação do aval, mantendo-se 
válido o título » princípio da autonomia das 
relações cambiárias 
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Os avais em branco, quando superpostos em linhas, isto é, com uma assinatura acima da outra, são 
considerados simultâneos, em benefício do sacador, ainda que figurem em série, com número de ordem 
(primeiro avalista, segundo avalista etc.), consoante dispõe a Súmula 189 do STF, cujo teor é o seguinte: 

Súmula 189 do STF: Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. 

Prescrição 

O prazo prescricional está fixado no artigo 70 da LU:  

➢ Três anos: a contar da data do vencimento do título-para o exercício do direito de crédito contra o 
devedor principal e seu avalista.  

➢ Um ano: a contar da data do protesto do título-para o exercício do direito de crédito contra os 
coobrigados (sacador, endossantes e respectivos avalistas).  

➢ Seis meses: a contar do pagamento-para o exercício do direito de regresso por qualquer um dos 
coobrigados. 

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar 
do seu vencimento. 

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da 
data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha 
cláusula "sem despesas". 

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses 
a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado. 

De acordo com o artigo 71 da Lei Uniforme, a interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à 
pessoa para quem a interrupção foi feita, fluindo normalmente para os demais, diferentemente do estatuído 

Aval

Em branco: é aquele que não identifica o
avalizado, portanto reputa-se o sacador

Em preto: identifica expressamente o
avalizado (aceitante, sacador, endossantes
e avalistas)

Simultâneos: são os lançados por dois ou
mais avalistas em favor do mesmo avalizado

Sucessivos: são lançados por dois avalistas,
um avalista garante outro avalista
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pelo §1º do artigo 204 do Código Civil, segundo o qual, a interrupção efetuada contra devedor solidário 
envolve os demais devedores.  

Prevalece, no entanto, para o direito cambiário, o artigo 71 da Lei Uniforme, conforme já salientado 
anteriormente.  

Artigo 71. A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a 
interrupção foi feita. 

O artigo 48 do Decreto 2.044/1908 admite, após a prescrição, ação baseada na proibição do enriquecimento 
sem causa, dispondo o seguinte:  

Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou aceitante fica obrigado 
a restituir ao portador com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste. A ação 
do portador, para esse fim, é a ordinária. 

 

 

 

Pr
es

cr
iç

ão

3 anos, a contar da data do vencimento do título: contra 
devedor principal e seu avalista

1 ano, a contar da data do protesto do título: contra 
coobrigados

6 meses, a contar do pagamento: regresso por qualquer um 
dos coobrigados

A interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à pessoa para quem a 
interrupção foi feita. 
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TEMA 04 - PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO FALIMENTAR 

Verificação e Habilitação de créditos 

Compete ao administrador judicial a verificação dos créditos, que a realizará com base nos livros contábeis 
e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos 
credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.  Os procedimentos de 
verificação e habilitação de créditos na recuperação de empresas e na falência são comuns.  

A verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial, tomando por base as escriturações do 
devedor e os documentos apresentados pelos credores.  

Confeccionada a relação inicial de credores, ocorrerá a publicação de tal relação na imprensa oficial, 
iniciando-se um prazo de 15 dias para que os credores verifiquem seus nomes na lista e, na falta, requeiram 
sua habilitação ou apresentem, se for o caso, suas impugnações.  

O administrador judicial, nos 45 dias seguintes, fará publicar novo edital contendo a nova relação de 
credores. 

A contar dessa publicação, os credores, o devedor, seus sócios ou o representante do Ministério Público têm 
um prazo de dez dias para apresentar impugnações aos créditos apresentados, quanto à classificação ou à 
falta de legitimidade, por exemplo. 

 

Caso o credor não tenha se atentado ao prazo acima, a habilitação será retardatária 

Arrecadação  

Em ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação 
dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, 
requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. 

Administrador 
Judicial

Verificação dos 
Créditos

Publicação da 
relação inicial

15 dias para 
verificar o nome 

do credor na lista 
ou requerer sua 
habilitação ou 
impugnações

45 dias para 
publicação 
novo edital

10 dias para 
apresentação 

de 
impugnações



 

 

 
  

  
 

 

14 
27 

Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob 
responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário 
dos bens. O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. 

O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz 
deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua 
entrega. Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. 

Classificação dos créditos  

Fundamentado no princípio par conditio creditorum, o processo falimentar deve promover condições 
paritárias de recebimento aos credores.  

Para tanto, é necessário buscar equilíbrio das relações com providências desiguais à medida das 
desigualdades existentes entre os credores. Sob esse prisma, a lei estabeleceu uma classificação para a 
ordem de pagamento dos créditos na falência.  

Mencionamos antes que, diferentemente do que ocorre na recuperação judicial, a classificação dos créditos 
na falência segue uma ordem bastante rigorosa, que não pode ser modificada por acordos entre as partes.  

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de 
acidentes de trabalho;  

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;  

III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 
tributárias;  

IV - créditos com privilégio especial, a saber:  

a) os previstos no art. 964 da Lei 10.406/2002;  

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;  

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;  

V - créditos com privilégio geral, a saber: 

a) os previstos no art. 965 da Lei 10.406/2002; 

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;  

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;  

VI - créditos quirografários, a saber:  

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;  

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;  

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I 
do caput deste artigo;  

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas 
tributárias;  

VIII - créditos subordinados, a saber:  

a) os assim previstos em lei ou em contrato; 

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. 

No tocante ao 1) crédito trabalhista, a prioridade do pagamento encontra limite no teto de 150 salários 
mínimos, no valor original, sendo que o valor que exceder ao teto será considerado crédito quirografário.  
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Verifica-se que a limitação de 150 salários mínimos por credor é tão somente para os créditos trabalhistas, 
não sofrendo a mesma limitação os créditos acidentários.  

2) Credores com garantia real são os credores hipotecários, anticréticos e pignoratícios.  

Assim, para compreendermos melhor, o credor que tiver seu crédito garantido pela hipoteca de um imóvel, 
ou pelo penhor (e não penhora) de um bem móvel, terá a satisfação de seu crédito até o limite do valor do 
bem gravado.  

Por exemplo, imaginemos que o valor do crédito é de R$ 180.000,00 e o valor do bem imóvel hipotecado é 
de R$ 150.000,00, mas no leilão recebe o lance maior de R$ 130.000,00.  

Com esse valor acima mencionado, serão pagos, assim que efetuado o pagamento dos créditos trabalhistas 
e acidentários, os credores com direito real de garantia, mas a diferença de R$ 50.000,00 integrará a 
categoria dos créditos quirografários.  

A prioridade desses créditos sobre os créditos tributários é incentivar a concessão de crédito e reduzir os 
juros.  

3) Os créditos tributários, fiscais ou parafiscais, sem a necessidade de habilitação, podem ser de ordem 
federal, estadual ou municipal.  

A Lei de Execução Fiscal (art. 29) dita uma hierarquia de pagamento dos créditos tributários, devendo, 
portanto, ser pagos, primeiramente, os créditos da União, posteriormente, os créditos dos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e suas autarquias e, por último, os dos Municípios e suas autarquias.  

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 

Os 4) créditos com privilégio geral estão listados no art. 964 do Código Civil, bem como em outras leis civis 
e empresariais, bem como os privilégios especiais estão no art. 965, CC.  

Finalmente, os quirografários são reconhecidos em vista de comportar, residualmente, todos os créditos 
que não estejam incluídos nos artigos 83, incisos I a V, Lei 11.101/05. Ainda de modo anterior ao pagamento 
dos créditos concursais, temos os extraconcursais, abaixo: 

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 
83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: 

I - remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho 
ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; 

II - quantias fornecidas à massa pelos credores; 

III - despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas 
do processo de falência; 

IV - custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; 

V - obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 
desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 
falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 
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Natureza Beneficiário Fundamento 

Pagamento 

Antecipado 
Despesas Indispensaveis A Administração Da Falência Art. 150 

Pagamento 

Antecipado 
Verbas Salariais Imediatas Art. 151 

Restituição Restituição Em Dinheiro Art. 86 E 149 

Crédito Extraconcursal Remuneração De Trabalhadores, Do Administrador Judicial E Dos Auxiliares Art. 84,I 

Crédito Extraconcursal Quantias Fornecidas À Massa Pelos Credores Art. 84,II 

Crédito Extraconcursal Despesas Com Arrecadação, Administração, Realização Do Ativo E Distribuição Art. 84, III 

Crédito Extraconcursal Custas Judicais Da Massa Art. 84,IV 

Crédito Extraconcursal 
Atos Juridicos Válidos Praticados Durante A Recuperação E Após A Decretação Da 

Falência 
Art. 84,V 

Crédito Concursal Créditos Acidentários E Alimentares Art. 83, I 

Crédito Concursal Créditos Trabalhistas Art. 83,I 
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Pagamento dos Credores  

Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro geral de credores, as 
importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo 
à classificação prevista na lei específica, respeitados seus demais dispositivos e as decisões judiciais que 
determinam reserva de importâncias.  

Crédito Concursal Créditos Com Garantia Real Art. 83, II 

Crédito Concursal Créditos Tributários Art. 83, III 

Crédito Concursal Créditos Com Privilégio Especial Art. 83,IV 

Crédito Concursal Créditos Com Privilégio Geral Art. 83, V 

Crédito Concursal Créitos Quirografários Art. 83, VI 

Crédito Concursal Multas E Penas Pecuniárias ART. 83, VII 

Crédito Concursal Créditos Subordinados ART. 83, VIII 

Crédito Concursal Juros Vencidos Após A Decretacao Art. 124 

Devolução De Saldo Empresário Ou Sociedade Empresária Art. 153 
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Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo 
do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados 
serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.  

Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, 
inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do 
art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. 

Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à decretação 
da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade 
em caixa.  

Se no processo falimentar ficar evidenciado que agiu com dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da 
garantia, o credor que se enriqueceu ilicitamente deverá restituir em dobro as quantias recebidas.  

Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. 

TEMA 05 - CHEQUE 

Da Emissão e da Forma do Cheque  

Os requisitos do cheque segundo o Art. 1º, lei 7.357/85, são: 

I - a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;  

II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;  

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);  

IV - a indicação do lugar de pagamento;  

V - a indicação da data e do lugar de emissão;  

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.  

A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de 
legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.  

O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados precedente não vale como cheque, segundo o Art. 
2º, lei 7.357/85, salvo nos casos determinados a seguir: 

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se 
designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é 
pagável no lugar de sua emissão;  

II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.  

O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer 
como cheque. O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles 
emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito.  
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Características 

Cheque é o título de crédito emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, 
contendo uma ordem de pagamento à vista. 

 

 

O cheque é disciplinado pela Lei 7.357/1985, cujo artigo 32 dispõe que ele é pagável à vista, considerando-
se não escrita qualquer menção em contrário. Não se admite, como se vê, a cláusula de pagamento a prazo, 
mas a sua inserção não anula o cheque, sendo, pois, reputada não escrita, isto é, inexistente.  

A propósito, o parágrafo único do citado artigo 32 preceitua que o cheque apresentado para pagamento 
antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

Art . 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em 
contrário.  Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como 
data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

Convém ainda frisar que o cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja 
equiparada, sob pena de não valer como cheque (artigo 3º). O sacador é o emitente do cheque e o sacado 
é o banco, sendo o beneficiário aquele em favor do qual determinada quantia é paga.  

Art . 3º O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob 
pena de não valer como cheque.  

A falta de fundos disponíveis não prejudica a validade do título como cheque (artigo 4º).  O prazo de 
apresentação do cheque será de: 30 dias, tratando-se de cheque da mesma praça e 60 dias, tratando-se de 
cheques de praças diferentes. O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição do cheque é a 
expiração do prazo de apresentação citado anteriormente, que será de seis meses. 

1.Contrato

Sacado 

(Banco)

Beneficiári
o (lojista)

Sacador 
(correntista)

3. Apresentação do título ao 
Banco para pagamento 

2. Emissão 
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Após o transcurso do prazo prescricional, o cheque não será mais considerado título executivo; porém, 
como título monitório, poderá consubstanciar prova escrita para o ajuizamento da ação monitória.  

Súmula 247 do STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado 
de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação 
monitória. 

Da Apresentação e do Pagamento  

O cheque é pagável à vista, e considera-se não-estrita qualquer menção em contrário.  

O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é 
pagável no dia da apresentação.  

O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de: 

❖ 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago;  
❖ 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior; 

Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia 
correspondente do calendário do lugar de pagamento.  

A apresentação do cheque à câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento.  

O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou 
extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.  

Art . 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contra-ordem dada 
por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. 

Apresentação para 
pagamento

Praças 
distinta

s

60 dias

+
6 meses

30 dias

Mesma 
praça
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Parágrafo único - A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de 
apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo 
de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei. 

A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo 
promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição. (O famoso desacordo 
comercial).  

A oposição do emitente indica que durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado 
podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão 
de direito.  

Art . 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem 
fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante 
razão de direito. 

A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.  

Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.  

A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.  

Cheque Cruzado 

O cheque cruzado, por sua vez, é o que contém, no anverso, dois traços paralelos, inseridos pelo emitente 
ou por qualquer portador.  

Art . 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços 
paralelos no anverso do título.  

A finalidade do cruzamento, que é evitar que o cheque seja pago diretamente no caixa da agência bancária 
sem que se identifique o beneficiado, na verdade, é atingida por qualquer cheque de valor superior a cem 
reais, independentemente de cruzamento, pois, a partir desse valor, o cheque tem que ser nominativo.  

Força, portanto, convir que a utilidade prática do cruzamento cinge-se aos cheques ao portador, que, no 
Brasil, não pode ter valor superior a cem reais. Uma vez cruzado, veda-se o saque direto no caixa, exigindo-
se, pois, o depósito do cheque, realizando-se, destarte, a identificação do beneficiado.  

O cruzamento é em branco se entre os dois traços não houver nenhuma indicação do nome do banco ou, 
então, existir apenas a indicação “banco”, ou outra equivalente.  

§ 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas 
a indicação ‘’banco’’, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir 
a indicação do nome do banco.  
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O cheque com cruzamento geral pode ser pago pelo banco sacado a outro banco, ou a cliente do sacado, 
mediante crédito em conta. O cruzamento especial exige que o pagamento se dê no banco informado entre 
os traços paralelos. 

Cheque Visado 

O cheque visado é aquele que contém, no verso, um visto e assinatura do sacado, representando a 
confirmação da existência de fundos. Embora o cheque não admita aceite, tendo em vista que é ordem de 
pagamento à vista, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido, o artigo 7º da Lei 
7.357/1985 prevê cheque visado.  O visto deve ser requerido ao sacado pelo próprio emitente ou portador 
legitimado.  

O artigo 7º da Lei 7.357/1985 proíbe que o cheque ao portador ou já endossado sejam visados. O 
visamento do cheque indica que o banco sacado reservou numerário suficiente para o pagamento deste 
durante o prazo de apresentação.  

Expirado esse prazo, sem que o cheque tenha sido apresentado, o banco sacado procede ao cancelamento 
do visamento, creditando na conta do emitente a quantia reservada. Sobredito cancelamento, ainda que 
não vencido o prazo de apresentação, pode ser também providenciado pelo sacado, se o cheque lhe for 
entregue para inutilização.  O cheque visado é, na prática, dinheiro na mão, pois o banco é responsável pelo 
pagamento, se o visou irregularmente ou então se não reservou numerário suficiente para o pagamento, 
tendo, em tal situação, direito de regresso contra o emitente.  

Cheque Administrativo 

O cheque administrativo, por sua vez, é o emitido pelo banco contra o próprio banco sacador. É também 
chamado de cheque bancário, ou cheque caixa, ou, ainda, cheque de tesouraria.  

Nesse cheque, o emitente é o próprio banco, figurando como sacado uma de suas agências bancárias. 
Referido cheque é previsto no artigo 9º, III, da Lei 7.357/1985, não podendo ser ao portador. A exigência 
de que seja nominativo não implica, porém, em proibição do endosso. Ex.: traveller’s check. 
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Espécies de cheque

Administrativo: o banco figura como 
sacado e sacador, simultaneamente

Visado: o banco chancela a existência 
de fundos durante o prazo de  

apresentação

Cruzado: não haverá apresentação 
para retirada de dinheiro diretamente 

no caixa

Cruzamento especial ou  em preto: 
indica o banco  a ser apresentado
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RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

TEMA 06 - ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL 

Conceito 

Trata-se do complexo de bens reunidos para o desenvolvimento da atividade empresarial. O 
estabelecimento como um todo possui um valor econômico próprio, distinto do valor dos bens que o 
compõem. É sinônimo de fundo de comércio. O Código Civil brasileiro, em seu art. 1.142, conceitua 
estabelecimento empresarial como “(...) todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 
por empresário, ou por sociedade empresária”. 

Elementos 

Estabelecimento empresarial é composto por bens de duas categorias: corpóreos e incorpóreos. Os bens 
corpóreos são aqueles que se caracterizam por ocupar espaço no mundo exterior, dentre eles podemos 
destacar:  (a) mercadorias; (b) instalações; (c) máquinas; (d) utensílios; (d) dinheiro;  (e) veículos; (f) imóvel 
da empresa; 

Os bens incorpóreos são as coisas imateriais, que não ocupam espaço no mundo exterior, são ideias, frutos 
da elaboração abstrata da inteligência ou do conhecimento humano. Existem na consciência coletiva.  

Nessa categoria, estão os direitos que seu titular integra no estabelecimento empresarial, tais como: (a) 
patente de invenção; (b) modelo de utilidade; (c) marcas; (d) desenhos industriais;  (f) ponto; (g) título do 
estabelecimento; (h) perfis de redes sociais. 

 

Observação importante: O nome empresarial integra o estabelecimento, mas não pode 
ser alienado, pois é personalíssimo. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação, 
pois integra os direitos de personalidade, conforme o art. 1.164, CÓDIGO CIVIL , a seguir:  

Elementos do  
estabelecimento

Bens corpóreos: aqueles que 
se       caracterizam por  
ocupar espaço no  mundo 
exterior

Bens incorpóreos: são as 
coisas imateriais, que não 
ocupam espaço no mundo 
exterior
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Trespasse 

O trespasse significa a alienação do estabelecimento empresarial titularizado pelo empresário, razão pela 
qual tem livre disponibilidade sobre a sua universalidade de fato. A transferência para outro empresário é 
possível de acordo com o artigo 1.143 do Código Civil, com algumas restrições que serão tratadas adiante.  

Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou 
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. 

O nosso Código Civil em seu art. 1144, prevê que para a eficácia do trespasse quanto a 
terceiros, é necessário a averbação do respectivo contrato que tenha por objeto tal 
alienação no registro público de empresas mercantis à margem da inscrição do empresário 
ou sociedade empresária, com a publicação na imprensa oficial. 

 

Concordância e notificação dos credores 

A transferência do estabelecimento para outro empresário é possível. Estamos diante de uma reunião de 
bens conduzida por um particular. O Empresário é livre para o trespasse, mas com algumas restrições. Por 
outro lado, o estabelecimento empresarial é também considerado garantia dos credores; e, nessa linha, a 
lei fixa determinadas condições para que possa ser alienado.  

No caso de notificação dos credores, considera-se o aceite tácito acerca da alienação se o credor não se 
manifestar contrariamente no prazo de 30 dias do recebimento da notificação.  

Se o alienante assim não proceder, deixando de colher a anuência dos credores ou deixando de notificá-
los, o trespasse será considerado irregular. A consequência é das mais graves, já que o alienante poderá ter 
a sua falência decretada. 

 

 
Responsabilidade dos Contratantes no Trespasse 

Sobre o que diz respeito aos débitos anteriores a transferência, vale dizer que o adquirente será o novo 
responsável pelo seu pagamento.  

O devedor anterior (aquele que vendeu a empresa), será responsável solidário se estes débitos estiverem 
regularmente contabilizados por determinado período.  

Eficácia do Trespasse
Da assinatura do 
contrato para os 

contratantes

Da publicação no DOE
para terceiros

O trespasse irregular é ato de falência e ineficácia → Art. 94, III, Lei nº 11.101/2005. 
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É o que dispõe o Art. 1.146 do CÓDIGO CIVIL: 

" O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 
transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo 
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da 
publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". 

Débitos vencidos: Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados dos débitos já vencidos ou de sua 
publicação. Logo, no caso de débitos já vencidos o devedor primário fica vinculado solidariamente até 
completar um ano da publicação na imprensa oficial.  

Débitos vincendos: Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados da data do vencimento de cada 
uma das obrigações futuras. Em vista dos débitos que ainda estão para vencer, a responsabilidade começa a 
ser contada da data de vencimento. 

 

Responsabilidade em relação aos créditos Tributários  

O Direito Tributário trata o tema com regras que lhe são próprias. O caput do art. 133 do Código Tributário 
Nacional trata estabelecimento e fundo de comércio como sinônimos. No mesmo dispositivo determina a 
responsabilidade em seus incisos I e II, a seguir: 

 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob 
a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo 
ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: 

 I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; (DESTAQUE 
NOSSO). 

A responsabilidade será integral do adquirente caso o alienante cesse as suas atividades ou retome as suas 
atividades apenas após 6 (seis) meses.  

Art. 133. [...] 

Débitos em obrigações solidárias

O alienante é  
responsável →

Débitos anteriores à alienação

1 ano a contar 
da  publicação 
da  transferência 
no  Diário Oficial 
do  Estado

Débitos 
vincendos

1 ano a contar 
do vencimento 
da obrigação
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II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis 
meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 
indústria ou profissão. (DESTAQUE NOSSO). 

Caso o alienante continue explorando as suas atividades dentro do prazo de seis meses a contar da alienação 
do estabelecimento devidamente averbado no órgão competente e publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado, a responsabilidade será subsidiária. 

A subsidiariedade significará a tentativa de responsabilizar o patrimônio do alienante por débitos fiscais, e 
após esgotados todos os meios possíveis, prosseguir no patrimônio do adquirente.  
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