EXAME XXII - 1ª fase – 02/04/2017
PROVA BRANCA
Comentário às questões de Direito Empresarial

Questão 48

Fagundes e Pilar são noivos e pretendem se casar adotando o regime de
separação de bens mediante celebração de pacto antenupcial. Fagundes é
empresário individual e titular do estabelecimento Borracharia Dona Inês Ltda.
ME.
Celebrado o pacto antenupcial entre os nubentes, o advogado contratado por
Fagundes providenciará o arquivamento e a averbação do documento
A) no Registro Público de Empresas Mercantis e a publicação na imprensa
oficial.
B) no Registro Público de Empresas Mercantis e no Registro Civil de
Pessoas Naturais.
C) no Registro Civil de Pessoas Naturais e a publicação na imprensa oficial.
D) no Registro Público de Empresas Mercantis e no Registro Civil de Títulos e
Documentos.

Comentários:
A questão pode ser objeto de anulação, por erro material: a) Fagundes é
empresário individual e o nome do seu estabelecimento é Borracharia Dona
Inês; ou b) Fagundes é sócio – e não titular – da sociedade Borracharia Dona
Inês Ltda. ME.
Independentemente do erro apontado, a questão tem baixa dificuldade e
pode ser resolvida pelo Código Civil:
Art. 979. Além de no Registro Civil, serão arquivados e
averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, os
pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de
doação, herança, ou legado, de bens clausulados de
incomunicabilidade ou inalienabilidade.

Questão 49

Matheus, empresário individual, pretende alugar um imóvel para instalar seu
estabelecimento e nele localizar seu ponto empresarial. Antes de celebrar o
contrato, ele procura você para, como advogado(a), informar-lhe sobre
aspectos concernentes à locação não residencial.
Sobre a locação não residencial, assinale a afirmativa correta.
A) Na ação de despejo que tiver por fundamento exclusivo o término do prazo
contratual, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do cumprimento de
notificação ao locatário comunicando o intento de retomada, será concedida
liminar para desocupação em quinze dias, ouvida a parte contrária e se
prestada caução pelo autor no valor equivalente a dois meses de aluguel.
B) Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador
procede à prévia aquisição do imóvel especificado pelo pretendente à
locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, poderá
ser convencionado no contrato a renúncia ao direito de revisão do valor
dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato.
C) Nas locações de espaço em shopping centers, o locador poderá recusar a
renovação do contrato pleiteada pelo locatário se o imóvel vier a ser utilizado
pelo locador, que não poderá ser destinado ao uso no mesmo ramo da
atividade do locatário.
D)

Nas

locações

por

prazo

determinado

de

imóveis

utilizados

por

estabelecimentos de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, o
contrato poderá ser rescindido por denúncia do locador, a qualquer tempo,
independentemente de notificação ou aviso.

Comentários:
Questão de alta dificuldade e pode ser resolvida pela Lei de Locações
(Lei n° 8.245/1991):
A alternativa A está incorreta a caução prestada pelo autor deve ser
equivalente a três meses de aluguel:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as
ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo: [...]
VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido
proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do
cumprimento de notificação comunicando o intento de
retomada;

A alternativa B está correta porque está em consonância com a Lei de
Locações:
Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual
o locador procede à prévia aquisição, construção ou
substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel
então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que
seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as
condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as
disposições procedimentais previstas nesta Lei.
§ 1º. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de
revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do
contrato de locação.

A alternativa C está incorreta porque a exceção de retomada para uso
próprio não pode ser usada pelo shopping center, conforme dispõe a Lei de
Locações:
Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:
[...]
II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para
transferência de fundo de comércio existente há mais de um
ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu
cônjuge, ascendente ou descendente. [...]
2º Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não
poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no
inciso II deste artigo.

A alternativa D está incorreta porque a denúncia do locador não está
entre as causas previstas na Lei de Locações:
Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:
I - por mútuo acordo;
II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais
encargos;
IV - para a realização de reparações urgentes determinadas
pelo Poder Público, que não possam ser normalmente
executadas com a permanência do locatário no imóvel ou,
podendo, ele se recuse a consenti-las. [...]
Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde
e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem

como por entidades religiosas devidamente registradas, o
contrato somente poderá ser rescindido:
I - nas hipóteses do art. 9º;
II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário
cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com
título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que,
não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o
imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que
venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta por cento
da área útil.

Questão 50

Mauriti & Cia Ltda. celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia com a
sociedade empresária Gama.
Com a decretação de falência da fiduciante, o advogado da fiduciária pleiteou a
restituição do bem alienado, sendo informado pelo administrador judicial que o
bem se encontrava na posse do falido na época da decretação da falência,
porém não foi encontrado para ser arrecadado.
Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário terá direito à restituição em
dinheiro do valor da avaliação do bem atualizado?
A) Não, em razão de este não ter sido encontrado para arrecadação.
B) Sim, devendo, para tanto, habilitar seu crédito na falência como
quirografário.
C) Sim, mesmo que o bem alienado não mais exista ao tempo do pedido
de restituição ou que não tenha sido arrecadado.
D) Não, por não ter a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente, e sim
resolúvel.

Comentários:
Questão de média dificuldade e envolve a alienação fiduciária em
garantia, que pode ser conceituada como o contrato em que o devedor
transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel
alienada.
Dessa forma, nos termos do Decreto-lei nº 911/1969:
Art. 7º. Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao
credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma
prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente.

A solução para o caso é dada pela Lei nº 11.101/2005 (falência e
recuperação de empresas):
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de
restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da
avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o
respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;

Questão 51

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi
requerida em um processo de execução por título extrajudicial.
O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a
alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a
desconsideração

se

requerida

em

ação

de

conhecimento

ajuizada

especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora.
Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta.
A) Procede, porque o pressuposto para a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por meio
da

personalidade

da

pessoa

jurídica;

portanto,

é

imprescindível

a

demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento.
B) Procede, porque o requerimento de instauração do incidente de
desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos, dentre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode
ser feito em ação de conhecimento, onde estarão preservados o contraditório e
a ampla defesa.
C) Não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o incidente
de desconsideração só é cabível no cumprimento de sentença e na execução
de título executivo extrajudicial, pois, no processo de conhecimento, a
desconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito.
D) Não procede, porque o incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Comentários:
Questão de baixa dificuldade, resolvida pela simples leitura do novo
Código de Processo Civil:
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas
as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo
extrajudicial.

Questão 52

Luiz emitiu uma nota promissória em favor de Jerônimo. No momento da
emissão, ele não inseriu a quantia nem o lugar de pagamento. Na data do
vencimento, o subscritor foi procurado por um procurador do beneficiário, que
lhe exibiu a cártula com endosso-mandato e exigiu o pagamento.
Luiz verificou, então, que o título havia sido preenchido abusivamente, pois
constava o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando o correto seria R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o lugar de pagamento era diverso de seu
domicílio, em Cachoeiro de Itapemirim, ES.
Procurado pelo devedor para analisar o caso e ciente de que o pagamento não
foi realizado por ele, você, como advogado(a), responde que
A) é possível alegar em juízo, com êxito, a nulidade do título, em razão de o
lugar de pagamento ser domicílio diverso do subscritor, caracterizando má-fé
do portador atual.
B) não é possível ao subscritor se recusar validamente ao pagamento diante da
autonomia das obrigações cambiárias e do endosso-mandato realizado na
cártula.
C) é possível ao subscritor da nota promissória opor exceção pessoal ao
beneficiário Jerônimo quanto ao conteúdo literal do título, diante do
preenchimento abusivo.
D) não é possível a oposição de exceção ao pagamento, porque o subscritor
da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio e, como tal,
obriga-se a pagar na data do vencimento.

Comentários:
Questão de média dificuldade e que pode ser resolvida pelo disposto na
Lei Uniforme de Genebra (Anexo I do Decreto nº 57.663/1966).
Em primeiro lugar, o examinando tinha a necessidade de saber que o
título não circulou, tendo sofrido apenas endosso-mandato (o subscritor foi
procurado por um procurador do beneficiário, que lhe exibiu a cártula com
endosso-mandato), sendo possível a utilização de defesa contra o credor
original. Essa hipótese está prevista no 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.
Os coobrigados, neste caso, só podem invocar contra o
portador as exceções que eram oponíveis ao endossante.

Dessa forma, o preenchimento abusivo pode ser arguido, pela não
circulação do título, de acordo com o artigo 10:
Se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido
completada contrariamente aos acordos realizados, não pode a
inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao
portador, salvo se este tiver adquirido a letra de má-fé ou,
adquirindo-a, tenha cometido uma falta grave.

Os dispositivos legais acima citados são aplicáveis, não só à letra de
câmbio, mas também à nota promissória, pelo disposto no artigo 77.

