EXAME XXV - 1ª fase – 05/08/2018
PROVA BRANCA
Comentários às questões de Direito Empresarial
Questão 46
Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. subscreveu nota
promissória em favor do Banco Dois Irmãos S.A. com vencimento a dia certo.
Após o vencimento, foi aceita uma proposta de moratória feita pelo devedor por
120 (cento e vinte) dias, sem alteração da data de vencimento indicada no
título. O beneficiário exigiu dois avalistas simultâneos, e o devedor apresentou
Montenegro e Bento, que firmaram avais em preto no título.
Sobre esses avais e a responsabilidade dos avalistas simultâneos, assinale a
afirmativa correta.
A) Por ser vedado, no direito brasileiro, o aval póstumo, os avais simultâneos
são considerados não escritos, inexistindo responsabilidade cambial dos
avalistas.
B) O aval lançado na nota promissória após o vencimento ou o protesto tem
efeito de fiança, respondendo os avalistas subsidiariamente perante o portador.
C) O aval póstumo produz os mesmos efeitos do anteriormente dado,
respondendo os avalistas solidariamente e autonomamente perante o
portador.
D) O aval póstumo é nulo, mas sua nulidade não se estende à obrigação
firmada pelo subscritor (avalizado), em razão do princípio da autonomia.
Comentários:
Questão de baixa dificuldade. O aval posterior ao vencimento da nota
promissória não está previsto nas duas leis que cuidam deste título, os
Decretos nº 2.044/1908 e 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Por esta
razão, deve-se aplicar o Código Civil ao caso:
Art. 900 - O aval posterior ao vencimento produz os mesmos
efeitos do anteriormente dado.

Questão 47
Iguatu Têxtil S/A contratou o transporte de seus produtos do local de sua
fábrica, em Iguatu/CE, até um dos polos de distribuição, em Fernão Dias/SP.
Durante o trajeto, a carga será transportada, sucessivamente, pelas vias
rodoviária, aérea e ferroviária. Será celebrado um único contrato, desde a
origem até o destino, sob a execução e a responsabilidade únicas de um
Operador de Transportes.
A situação descrita revela que as partes celebraram um contrato de transporte:
A) multimodal.
B) combinado.
C) cumulativo.
D) de fato.
Comentários:
Questão de média dificuldade e resolvida pelo disposto na Lei nº
9.611/1998:
Art. 2º. Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido
por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de
transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a
responsabilidade única de um Operador de Transporte
Multimodal.

Questão 48
Leandro,

Alcides

e

Inácio

pretendem

investir

recursos

oriundos

de

investimentos no mercado de capitais para constituir uma companhia fechada
por subscrição particular do capital. A sociedade será administrada por Inácio e
sua irmã, que não será sócia.
Considerando-se o tipo societário e a responsabilidade legal dos sócios a ele
inerente, assinale a afirmativa correta.
A) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço de
emissão das ações por eles subscritas.
B) Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor das quotas
por eles subscritas, mas solidariamente pela integralização do capital.
C) Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitada, solidária e subsidiariamente
pelas obrigações sociais.
D) Leandro e Alcides responderão limitadamente até o preço de emissão das
ações por eles subscritas, e Inácio, como administrador, ilimitada e
subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Comentários:
A questão aborda a constituição de uma sociedade anônima
(companhia) fechada, tendo baixa dificuldade e resolvida pelo disposto na Lei
nº 6.404/1976:
Art. 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital
dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou
acionistas será limitada ao preço de emissão das ações
subscritas ou adquiridas.

Questão 49
Antes da decretação de falência da sociedade Talismã & Sandolândia Ltda., foi
ajuizada ação de execução por título extrajudicial por Frigorífico Rio Sono
Ltda., esta enquadrada como empresa de pequeno porte.
Com a notícia da decretação da falência pela publicação da sentença no Diário
da Justiça, o advogado da exequente tomará ciência de que a execução do
título extrajudicial:
A) não será suspensa, em razão do enquadramento da credora como empresa
de pequeno porte.
B) está suspensa pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da publicação da sentença.
C) não será suspensa, em razão de ter sido ajuizada pelo credor antes da
decretação da falência.
D) está suspensa, devendo o credor se submeter às regras do processo
falimentar e ter seu crédito verificado e classificado.
Comentários:
Questão de baixa dificuldade: a sentença que decreta a falência cria um
juízo universal, em que concorrem todos os credores do falido, conforme lição
de André Luiz Cruz Ramos:
O principal objetivo do processo falimentar é a reunião de todos
os credores do devedor e de todos os seus bens, para que,
vendidos estes, sejam pagos aqueles, na ordem de preferência
dos seus respectivos créditos. Assim, enquanto a arrecadação
dos bens dá origem à chamada massa falida objetiva, a
reunião dos credores, por sua vez, forma a denominada massa
falida subjetiva (corpus creditorum), que concorrerá ao
produto da venda dos bens do falido segundo a ordem de
classificação estabelecida na própria lei, em obediência ao
princípio da par condicio creditorum.
Em razão do exposto acima, um dos efeitos da falência é,
justamente, a instauração do juízo universal e a consequente
suspensão do curso de todas as ações e execuções em face
do devedor [...].
(RAMOS,
André
Luiz
Cruz.
Direito
empresarial
esquematizado. 6. ed.. São Paulo: Método, 2016, p. 761)

No mesmo sentido está a Lei de Falências e Recuperação de Empresas
(Lei nº 11.101/2005):
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.

Questão 50
Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como
firma, exclusivamente, o nome pelo qual é conhecido pela população de sua
cidade – “Monsenhor”.
De acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome
empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta.
A) A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode
escolher livremente a formação de sua firma.
B) A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual
deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome
empresarial.
C) A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário
individual opera sob firma constituída por seu nome, completo ou
abreviado.
D) A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode
substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa.
Comentários:
Questão de baixa dificuldade e pode ser resolvida pela simples leitura do
Código Civil:
Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu
nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser,
designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de
atividade.

