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EXAME XXVII - 1ª fase – 18/11/2018  

PROVA BRANCA 

Comentários às questões de Direito Empresarial 

 

Questão 46 

 

Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma 

hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto 

contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com 

os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também 

contratou um desenvolvedor de sites de Internet e um profissional de marketing 

para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à 

pousada, e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de 

hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização; em breve, será ampliada 

em sua capacidade. 

Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, 

assinale a afirmativa correta. 

A) A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de 

profissionalismo de seu titular quanto de produção de bens. 

B) A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de 

serviços não ser um ato de empresa. 

C) A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será 

empresário a partir do registro na Junta Comercial. 

D) A atividade pode ser considerada empresa e seu titular, empresário, 

independentemente de registro na Junta Comercial. 

 

Comentários: 

 

Questão de baixa dificuldade. A atividade é empresarial, nos termos do 

artigo 966 do Código Civil. O registro na Junta Comercial, previsto no artigo 

967, é condição de regularidade do empresário e, não, de existência. É precisa 

a lição de Fábio Ulhoa Coelho: 
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O registro no órgão próprio não é da essência do conceito de 
empresário. Será empresário o exercente profissional de 
atividade econômica organizada para a produção ou circulação 
de bens ou serviços, esteja ou não inscrito no registro das 
empresas. Entretanto, o empresário não registrado não pode 
desfrutar dos benefícios que o direito comercial libera em seu 
favor. Ele é considerado empresário mesmo sem registro; mas, 
será um empresário "irregular", ao qual se aplicam as seguintes 
restrições: 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito 
de empresa. 28. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
59) 
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Questão 47 

 

Dirce Reis trabalha como advogada e presta apoio jurídico aos 

empreendedores da cidade de São Francisco interessados na constituição de 

sociedades cooperativas. Um grupo de prestadores de serviços procurou a 

consultora para receber informações sobre o funcionamento de uma 

cooperativa.  

Sobre as regras básicas de funcionamento de uma cooperativa, assinale a 

afirmativa correta. 

A) O estatuto da cooperativa deve ser aprovado previamente pela Junta 

Comercial do Estado da Federação onde estiver a sede, sendo arquivado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

B) Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas 

deliberações sociais, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que 

seja o valor de sua participação. 

C) A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao 

valor do capital social, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pela 

sua integralização. 

D) Sob pena de nulidade, o capital social da cooperativa deverá ser igual ou 

superior a 100 salários mínimos, que também será variável durante toda sua 

existência. 

 

Comentários: 
 

Questão de média dificuldade e pode ser resolvida pelo disposto no 

Código Civil: 

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa: 
[...] 
VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha 
ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua 
participação; 
 

A alternativa A está incorreta porque, apesar de ser sociedade simples, 

a cooperativa deve arquivar seus atos constitutivos na Junta Comercial (Lei nº 

5.764/1971, art. 18, § 6º). 
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A alternativa C está incorreta porque, nos termos do artigo 1.095 do 

Código Civil, “a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada”. 

A alternativa D está incorreta porque, nos termos do artigo 1.094, do 

Código Civil, são características da sociedade cooperativa: “I - variabilidade, ou 

dispensa do capital social”. 
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Questão 48 

 

Resende & Piraí Ltda. sacou duplicata de serviço em face de Italva Louças e 

Metais S/A, que a aceitou. Antes do vencimento, o título foi endossado para 

Walter. Há um aval em preto no título dado por Casimiro Cantagalo em favor do 

sacador. Após o vencimento, ocorrido em 11 de setembro de 2018, a duplicata 

foi levada a protesto por falta de pagamento, em 28 de setembro do mesmo 

ano. 

Com base nas informações dadas, assinale a opção que indica contra quem 

Walter, endossatário da duplicata, poderá promover a ação de execução. 

A) Italva Louças e Metais S/A, exclusivamente, em razão da perda do direito de 

ação em face dos coobrigados pela apresentação da duplicata a protesto por 

falta de pagamento além do prazo de 1 (um) dia útil após o vencimento. 

B) Resende & Piraí Ltda. e Casimiro Cantagalo, somente, pois a duplicata foi 

apresentada a protesto tempestivamente, assegurando o portador seu direito 

de ação em face dos coobrigados, mas não em face do aceitante. 

C) Resende & Piraí Ltda. e Italva Louças e Metais S/A, somente, em razão da 

perda do direito de ação em face do avalista pela apresentação da duplicata a 

protesto por falta de pagamento além do prazo de 1 (um) dia útil após o 

vencimento. 

D) Resende & Piraí Ltda., Italva Louças e Metais S/A e Casimiro 

Cantagalo, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, 

assegurando o portador seu direito de ação em face dos coobrigados e 

do aceitante. 

 

Comentários: 
 

Questão de baixa dificuldade e que pode ser resolvida pelo disposto na 

Lei nº 5.474/1968. Em primeiro lugar, o prazo para protesto da duplicata é de 

30 dias, a contar do seu vencimento: 

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de 
devolução ou pagamento. 
[...] 
§ 4º. O portador que não tirar o protesto da duplicata, em forma 
regular e dentro do prazo da 30 (trinta) dias, contado da data 
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de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os 
endossantes e respectivos avalistas. 
 

Em segundo lugar, o título pode ser executado contra qualquer dos 

coobrigados: 

Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:  
l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, 
contados da data do vencimento do título; 
ll - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado 
da data do protesto; [...] 
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Questão 49 

 

Móveis Combinados Ltda. (franqueador) pretende licenciar a Ananás Móveis e 

Decorações Ltda. ME (franqueado) o direito de uso de marca, associado ao 

direito de distribuição semiexclusiva de produtos moveleiros. 

De acordo com os termos da Circular de Oferta de Franquia elaborada pelo 

franqueador, eventualmente poderá o franqueado ter acesso ao uso de 

tecnologia de implantação e administração de negócios desenvolvidos pelo 

primeiro, mediante remuneração direta, sem ficar caracterizado vínculo 

empregatício entre as partes. 

Tendo em vista as disposições legais sobre o contrato celebrado, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Se o contrato de franquia empresarial vier a ser celebrado, o 

franqueador deverá licenciar ao franqueado o direito de uso de marca e, 

eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e 

administração de negócio ou de sistema operacional desenvolvido. 

B) O contrato de franquia empresarial pode ser ajustado verbalmente ou por 

escrito; neste caso, deverá ser assinado na presença de duas testemunhas e 

terá eficácia em relação a terceiros com o arquivamento na Junta Comercial. 

C) A circular oferta de franquia deverá ser entregue a Ananás Móveis e 

Decorações Ltda. ME, no mínimo, 30 dias antes da assinatura do contrato ou 

pré-contrato, ou ainda do pagamento de taxa de adesão ao sistema pelo 

franqueado. 

D) Se Móveis Combinados Ltda. veicular informações falsas na circular de 

oferta de franquia, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, Ananás Móveis e 

Decorações Ltda. ME poderá arguir a nulidade de pleno direito do contrato e 

exigir devolução de até metade do valor que já houver pago. 

 

Comentários: 
 

Questão de média dificuldade e que pode ser resolvida pelo disposto na 

Lei nº 8.955/1994. A alternativa A está correta porque está baseada na própria 

lei: 
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Art. 2º. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um 
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou 
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também 
ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração 
de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos 
pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 
 

A alternativa B está incorreta porque o contrato não pode ser verbal:  

Art. 6º. O contrato de franquia deve ser sempre escrito e 
assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade 
independentemente de ser levado a registro perante cartório ou 
órgão público. 
 

A alternativa C está incorreta porque o prazo para entrega não é de 30 

dias: 

Art. 4º. A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao 
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da 
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do 
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. 
 

A alternativa D está incorreta porque os valores a serem devolvidos são 

integrais, mais perdas e danos, nos termos do artigo 7º c/c artigo 4º, parágrafo 

único: 

Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei 
aplica-se, também, ao franqueador que veicular informações 
falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
[...] 
Art. 4º. [...] 
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto 
no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a 
anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as 
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por 
ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, 
devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica 
dos depósitos de poupança mais perdas e danos. 
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Questão 50 

 

A Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou ação de execução fiscal 

em face de sociedade empresária. No curso da demanda, houve o 

processamento da recuperação judicial da sociedade. 

Em relação à execução fiscal em curso, assinale a afirmativa correta. 

A) Fica suspensa com o processamento da recuperação até seu encerramento. 

B) Não é suspensa com o processamento da recuperação judicial. 

C) Fica suspensa com o processamento da recuperação judicial até o máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias. 

D) É extinta com o processamento da recuperação judicial. 

 

Comentários: 
 

Questão de baixa dificuldade e pode ser resolvida pela simples leitura da 

Lei nº 11.101/2005: 

 
Art. 6º. [...] 
§ 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo 
deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão 
de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e 
da legislação ordinária específica. 


