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40º EXAME (2009.3 - CESPE)
Peça) Jorge Luís e Ana Cláudia são casados no regime de comunhão parcial de
bens desde 1979. Em 17/8/2005, sem que Ana Cláudia ficasse sabendo ou
concordasse, Jorge Luís, em garantia de pagamento de contrato de compra e
venda de um automóvel adquirido de Rui, avalizou nota promissória emitida por
Laura, sua colega de trabalho com quem mantinha caso extraconjugal. O
vencimento da nota promissória estava previsto para 17/9/2005. Vencida e não
paga a nota promissória, o título foi regularmente apontado para protesto. Após
inúmeras tentativas de recebimento amigável do valor, Rui promoveu, contra
Laura e Jorge Luís, em 12/12/2008, a execução judicial do título, com fundamento
nos artigos 566, 580, 585, inciso I, e 586 do CPC. Os réus foram regularmente
citados e, não havendo pagamento, foram penhoradas duas salas comerciais de
propriedade de Jorge Luís adquiridas na constância do seu casamento.
Inconformada, Ana Cláudia procurou a assistência de profissional da advocacia,
pretendendo alguma espécie de defesa, em seu exclusivo nome, para livrar os
bens penhorados da constrição judicial, ou, ao menos, parte deles, visto que
haviam sido adquiridos com o esforço comum do casal. Em face dessa situação
hipotética, redija, na condição de advogado(a) constituído(a) por Ana Cláudia, a
peça processual adequada para a defesa dos interesses de sua cliente,
apresentando, para tanto, todos os argumentos e fundamentos necessários.
Resposta: Petição inicial de embargos de terceiro, com fundamento no art. 1.046,
§ 3.º, do CPC, contendo: o endereçamento adequado, qualificação das partes, a
narrativa de fatos e outros requisitos exigidos pelo art. 282 do CPC. Deve-se
argumentar a invalidade do aval prestado exclusivamente pelo marido sem
autorização da esposa, nos termos do art. 1647, inciso III, do CC, e
sucessivamente, requeira a exclusão ao menos da sua meação. Deve-se
apresentar pedido, contendo: requerimento de citação do exequente e
procedência do pedido, produção de provas (em se requerendo prova
testemunhal, a apresentação do rol, nos termos do art. 1.050 do CPC), distribuição
por dependência à execução, condenação em honorários de sucumbência e, por
último, o valor atribuído à causa.
1ª) Marcos, brasileiro nato, e Nora, brasileira naturalizada há cinco anos, casados
sob o regime de separação obrigatória de bens, decidiram constituir, juntamente
com outro sócio, uma sociedade para atuar no ramo de radiodifusão sonora.
Considerando a situação hipotética apresentada, discorra, com base na legislação
pertinente, sobre a constituição e o exercício da referida sociedade empresária.
Resposta: Deverão ser apontados os impedimentos legais para a constituição e o
exercício da sociedade empresária, nos seguintes termos: Nora não pode ser
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proprietária de empresa de radiodifusão sonora, por força de dispositivo
constitucional: “Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sede no País.
§ 1.º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital
votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens
deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e
estabelecerão o conteúdo da programação.”
Marcos e Nora estão impedidos de contratar sociedade, entre si ou com terceiros,
de acordo com o que dispõe o art. 977 do Código Civil brasileiro: “Faculta-se aos
cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham
casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação
obrigatória.”
2ª) Miguel, sócio administrador da Zeta Ferragens S.A., requereu, no prazo legal,
o arquivamento de ata de assembleia geral extraordinária perante a junta
comercial competente, que, não obstante o documento atender às formalidades
legais, indeferiu o pedido, sob o argumento de que as deliberações tomadas pelos
acionistas não obedeceram ao quorum de instalação e, por isso, seriam inválidas.
Ato contínuo, Miguel procurou auxílio de profissional da advocacia para
assessorá-lo na condução desse pleito.
Em face dessa situação hipotética e na qualidade de advogado(a) procurado(a)
por Miguel, responda, de forma fundamentada, se é lícita a decisão da junta
comercial e indique o regime de decisão do ato de arquivamento de ata de
assembleia geral extraordinária.
Resposta: Deve-se citar o que dispõe o art. 40 da Lei n. 8.934/1994, a seguir
transcrito.
“Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de
exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.
§ 1.º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido;
quando for sanável, o processo será colocado em exigência.
§ 2.º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até
30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do
despacho.
§ 3.º O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não
devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo
pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços
correspondentes.”
Segundo a doutrina, “A competência dos órgãos de registro do comércio — DNRC
e Juntas Comerciais — se circunscreve ao exame das formalidades essenciais do
ato levado a registro, cumprindolhes velar pelo cumprimento da lei, sem entrar em
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indagações de ordem jurídica controvertida ou interferir na manifestação da
vontade das partes, prerrogativa esta exclusiva do Poder Judiciário. Assim, por
exemplo, não poderá a Junta Comercial indeferir o arquivamento de ata de
assembleia geral de sociedade anônima, sob o argumento de invalidade das
deliberações tomadas pelos acionistas. Estando formalmente em ordem o
documento levado a registro, é obrigação da Junta Comercial recebê-lo.” (,
Marcelo M. Bertoldi., Marcia Carla Pereira Ribeiro. Curso avançado de direito
comercial. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.73).
Deve-se citar, ainda, o que dispõe o art. 41 da Lei n.º 8.934/1994: “Estão sujeitos
ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na forma desta lei: I – o
arquivamento: a) dos atos de constituição de sociedades anônimas, bem como
das atas de assembleias gerais e demais atos, relativos a essas sociedades,
sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;”
3ª) A indústria Beta, fabricante de uniformes, entregou, em janeiro de 2009, um
lote de produtos solicitados por Rori Serviços Gerais Ltda. A compradora recebeu
as mercadorias solicitadas, que não apresentavam avarias, vícios de qualidade ou
quantidade, nem mesmo divergências, mas não restituiu a duplicata enviada para
aceite, tampouco efetuou o pagamento do valor devido. Diante disso, a indústria
Beta contratou profissional da advocacia para resolver a situação. Considerando a
situação hipotética apresentada e na qualidade de advogado(a) contratado(a) pela
indústria Beta, discorra sobre < o aceite do referido título de crédito; < a
legitimidade ativa da indústria Beta para mover ação de execução contra Rori
Serviços Gerais Ltda. bem como requisitos, foro competente e prazo prescricional
para a propositura dessa ação.
Resposta: De acordo com a doutrina, “Em função do seu caráter obrigatório, o
aceite da duplicata mercantil pode ser discriminado em três categorias (...) c)
Aceite por presunção – resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador,
desde que não tenha havido causa legal motivadora de recusa, com ou sem
devolução do título ao vendedor” (Fábio Ulhoa Coelho. Manual de direito
comercial. 16 ed.,São Paulo: Saraiva, 2005, p. 291).
De acordo com o art. 8.º da Lei n.º 5.474/1968, “O comprador só poderá deixar de
aceitar a duplicata por motivo de: I – avaria ou não recebimento das mercadorias,
quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; II – vícios, defeitos
e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente
comprovados; III –- divergência nos prazos ou nos preços ajustados.”
A credora tem legitimidade ativa para ação de execução, de acordo com a Lei n.º
5.474/1968, que assim dispõe: “Art 15 A cobrança judicial de duplicata ou triplicata
será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil , quando se
tratar: (...) II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha,
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comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos
previstos nos arts. 7.º e 8.º desta Lei.
(...)
Art 17 O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o
da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e,
no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos
avalistas.
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;”
4ª) A sociedade empresarial Comércio de Tecidos e Aviamentos teve seus atos
constitutivos arquivados na junta comercial sem que figurasse no nome, ainda que
abreviadamente, a palavra "Limitada". Proposta ação de execução baseada em
título executivo judicial contra a pessoa jurídica em apreço e seus sócios
administradores, constatou-se que a executada não possuía bens aptos a
satisfazer a obrigação exequenda, mesmo porque os bens guarneciam outras
penhoras.
Em face dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, se foi
correta a inserção dos sócios no polo passivo da execução.
Resposta: Nos termos do art. 1.158, § 3.º, do Código Civil, a omissão do termo
“Limitada” determina a responsabilidade dos administradores que empregam o
nome, e, assim, os sócios referidos poderiam constar da ação.
5ª) Em 30/9/2009, o conselho de administração da pessoa jurídica WW S.A.,
reunido em assembleia-geral extraordinária, deliberou a aprovação de aumento de
classe de ações preferenciais existentes, com a presença de acionistas que
representavam 30% das ações com direito a voto e cujas ações não estavam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão. A deliberação foi feita
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais e sem que
houvesse previsão desse aumento no estatuto. Pedro, titular de cinquenta mil
ações preferenciais da pessoa jurídica WW S.A., sentindo-se extremamente
prejudicado pela aludida deliberação, impugnou administrativamente o ato, sob a
alegação de que haveria necessidade de prévia aprovação ou de ratificação por
titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas.
O conselho de administração manteve a deliberação da assembleia, informando
que, no caso, era desnecessária a prévia aprovação ou ratificação, na forma
arguida. Para anular a referida deliberação, foi proposta, em defesa dos interesses
de Pedro, ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Em face dessa situação hipotética, apresente os argumentos jurídicos cabíveis
para se requerer a anulação da referida deliberação, indicando, com base na
legislação pertinente, o quorum necessário para aprovação da matéria, a(s)
circunstância(s) em que se admite redução de quorum e, ainda, se é necessária a
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aprovação prévia ou a ratificação por titulares de mais da metade de cada classe
de ações preferenciais prejudicadas.
Resposta: O quorum necessário para aprovação da deliberação deve ser de, no
mínimo, 50% das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo
estatuto da companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa
ou no mercado de balcão, na forma do art. 136, I, da lei n.º 6.404/1976, ressalvada
a hipótese de ser autorizado quorum reduzido pela Comissão de Valores
Mobiliários, conforme prevê o § 2.º do art. 136 do mesmo diploma legal.
A eficácia das deliberações relativas a tal matéria depende da aprovação prévia
ou ratificação por titulares de mais da metade de cada classe de ações
preferenciais prejudicadas, conforme art. 136, § 1.º, da Lei n.º 6.404/1976, a seguir
transcrito.
“Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo
estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa
ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: (Redação dada pela Lei n.º
9.457, de 1997)
I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais
existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais,
salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; (Redação dada pela Lei n.º
10.303, de 2001)
II – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização
de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais
favorecida; (Redação dada pela Lei n.º 9.457, de 1997)
(...)
§ 1.º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia
aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de
mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em
assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as
formalidades desta Lei. (Redação dada pela Lei n.º 9.457, de 1997)
§ 2.º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum
previsto neste artigo no caso de companhia aberta com a propriedade das ações
dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas assembléias tenham sido realizadas
com a presença de acionistas representando menos da metade das ações com
direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será
mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido
somente poderá ser adotada em terceira convocação.
§ 3.º O disposto no § 2.º deste artigo aplica-se também às assembléias especiais
de acionistas preferenciais de que trata o § 1.º. (Redação dada pela Lei nº 10.303,
de 2001)
§ 4.º Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar sobre as matérias
dos incisos I e II, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá
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eficácia após a sua ratificação pela assembleia especial prevista no § 1.º.”
(Incluído pela Lei n.º 9.457, de 1997)
41º EXAME (2010.1 - CESPE)
Peça) A pessoa jurídica Alfa Aviamentos Ltda., domiciliada em Goianésia – GO,
celebrou contrato escrito de locação de imóvel não residencial com Chaves
Empreendimentos Ltda., por prazo determinado, tendo sido o contrato prorrogado
várias vezes, no lapso de mais de sete anos. O valor mensal da locação é de R$
1.500,00, e Alfa Aviamentos Ltda. exerce sua atividade no respectivo ramo desde
a sua constituição, há cerca de dez anos. O contrato de locação findará em
3/5/2011, e os dirigentes da empresa locadora já se manifestaram contrários à
renovação do referido contrato. Em face dessa situação hipotética, na qualidade
de advogado(a) contratado(a) por Alfa Aviamentos Ltda., redija a medida judicial
cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, abordando toda a matéria de
direito material e processual aplicável à hipótese.
Resposta: Deve-se propor ação renovatória, com fulcro no art. 51 e ss. da Lei n.°
8.245/1991.
Foro competente: Vara Cível de Goianésia - GO, conforme dispõe o art. 58, II, da
Lei n.° 8.245/1991:
"Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1.°, nas ações de
despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação,
revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:
(...)
II -é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do
imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; (...)."
Demonstração dos requisitos previstos no art. 51 da Lei n.° 8.245/1991: formal
(contrato escrito e por prazo determinado); temporal (mínimo de cinco anos de
relação contratual contínua); material (mínimo de três anos na exploração de
atividade no mesmo ramo).
Leia-se o que dispõe o art. 51 da Lei n.° 8.245/1991:
"Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a
renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
II -o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos
contratos escritos seja de cinco anos;
III -o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo
mínimo e ininterrupto de três anos.
(...)
§ 5.° Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno
de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da
finalização do prazo do contrato em vigor."
No art. 71 da mesma lei, são estabelecidos requisitos:
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"Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a
petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:
I -prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51;
II -prova do exato cumprimento do contrato em curso;
III -prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo
pagamento lhe incumbia;
IV -indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da
locação;
V -indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o
mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua
inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a
nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade,
comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual
idoneidade financeira;
VI -prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os
encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for;
VII -prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título
oponível ao proprietário.
Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele,
serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude
de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita
renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário
ficará diretamente obrigado à renovação."
Valor da causa: R$ 18.000,00, de acordo com o que dispõe o art. 58 da
mencionada lei:
"Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1.°, nas ações de
despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação,
revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:
(...)
III -o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do
inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; (...)."
1ª) Um dos sócios de certa sociedade em comum ajuizou ação de execução
contra RL Produtos Ltda., em razão do inadimplemento de várias obrigações. No
curso do processo, o exequente constatou a confusão patrimonial entre os bens
da pessoa jurídica devedora e de seus dois sócios, razão pela qual pretende
requerer ao juízo competente a desconsideração da personalidade jurídica de RL
Produtos Ltda. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma
fundamentada, às perguntas seguintes.
a) A razão apontada é suficiente para provocar a desconsideração da
personalidade jurídica de RL Produtos Ltda.?
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Resposta: Resposta afirmativa ao questionamento, conforme o art. 50 do Código
Civil.
b) Em que consiste, em linhas gerais, a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica (disregard doctrine)?
Resposta: A desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea
e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os
efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios. Esse ato não extingue a pessoa
jurídica, mas, apenas, de forma momentânea, atravessa a autonomia patrimonial
da pessoa jurídica e atinge o sócio, voltando tudo, depois, ao seu estado anterior.
c) Que requisitos são estabelecidos no Código Civil para a desconsideração da
personalidade jurídica?
Resposta: Os requisitos estão no art. 50 do Código Civil, que dispõe: "Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica."
2ª) Após regular trâmite processual, foi declarada a incapacidade relativa de
Felipe, empresário individual, que pretende continuar em exercício da atividade
empresarial, no ramo de compra e venda de peças para veículos automotores.
Nessa situação hipotética, é lícito que Felipe continue o exercício da atividade
empresarial? Que providências, na esfera jurídica, deve tomar o(a) advogado(a)
de Felipe, para a defesa dos interesses de seu cliente? Fundamente as respostas.
Resposta: É lícito que Felipe continue o exercício da atividade empresarial, desde
que preencha os requisitos estabelecidos em lei. Leia-se o que dispõe o art. 974
do Código Civil: "Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente
assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus
pais ou pelo autor de herança."
0 exercício da atividade empresarial depende de autorização judicial, que deverá
ser requerida por advogado, em procedimento de jurisdição voluntária.
A autorização para que o incapaz continue o exercício da empresa será dada pelo
juiz, em procedimento de jurisdição voluntária e após a oitiva do Ministério Público,
conforme determina o art. 82, I, CPC:
"Compete ao Ministério Público intervir:
1 -nas causas em que há interesses de incapazes;. (...)."
O magistrado observará a conveniência de o incapaz exercer a atividade, segundo
dispõe o art. 974, § 1.°, do Código Civil:
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"Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das
circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuála, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou
representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos
adquiridos por terceiros."
Se o juiz entender conveniente a continuação do exercício da empresa pelo
incapaz, concederá um alvará autorizando-o a tanto, por meio de representante ou
assistente, conforme o grau de sua incapacidade. Se o assistente ou
representante for impedido, haverá a nomeação de um ou mais gerentes, com
aprovação do juiz. Leia-se o que dispõe o art. 975 do Código Civil:
"Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de
lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz,
um ou mais gerentes.
§ 1.° Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz
entender ser conveniente.
§ 2.° A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do
interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados."
O mencionado art. 974 faz referência ao exercício individual de empresa. Trata-se,
pois, de caso em que o incapaz será autorizado a explorar atividade empresarial
individualmente, ou seja, na qualidade de empresário individual (pessoa física). A
possibilidade de o incapaz ser sócio de uma sociedade empresária é situação
totalmente distinta.
3ª) Eunice integrou o quadro de sócios da LM Roupas Ltda. durante o período
compreendido entre maio de 2005 e setembro de 2009, tendo os atuais sócios se
negado a apresentar-lhe os livros empresariais, sob o argumento de que ela já
não mais fazia parte da sociedade. A ex-sócia, com premente interesse no
conteúdo dos referidos livros, para verificar sua real situação na sociedade e aferir
a regularidade das transações de que participara, bem como para averiguar
possível colação de patrimônio no inventário de sua mãe, procurou auxílio de
profissional da advocacia. Nessa situação hipotética, que providência deve tomar
o(a) advogado(a) para a defesa dos interesses de Eunice? Com base em que
fundamento jurídico-normativo?
Resposta: O advogado de Eunice deve promover ação de exibição de
documentos, de acordo com o que estabelece o art. 844, III, do CPC):
"Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial: (...)
III -da escrituração comercial por inteiro, balanços e documentos de arquivo, nos
casos expressos
em lei."
A finalidade da ação de exibição é permitir que uma coisa ou documento seja
exibida. No caso, a exibição reveste-se de caráter preparatório, nos moldes do art.
844, III, do CPC, já que a autora pretende a exibição de livros comerciais que tem
interesse em conhecer a fim de utilizá-los em eventual ação judicial.
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Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: "Aquele que
entender deve mover ação contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de
conhecer o teor de documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se
deste procedimento preparatório para obter os dados de que necessita e armar-se
contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver (...)" (Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Editora RT, 2006, p.
959).
Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:
"CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SÓCIO. LEGITIMIDADE ATIVA.
HONORÁRIOS. 1. EX-SÓCIO TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR EM JUÍZO
A EXIBIÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
PERTENCEU À SOCIEDADE. 2. A CAUTELAR DE EXIBIÇÃO, DE CARÁTER
PREPARATÓRIO,
SERVE
ÀQUELE
QUE
NECESSITA
CONHECER
DOCUMENTO, AO QUAL
NÃO TEM ACESSO, PARA OBTER DADOS QUE PRECISA PARA
FUNDAMENTAR FUTURA E
EVENTUAL AÇÃO JUDICIAL. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
PATAMAR RAZOÁVEL, CONDIZENTE COM A SINGELEZA DA CAUSA, DEVEM
SER MANTIDOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 20, § 4.°, DO CPC. 4.
APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM
PARTE" (TJDFT. 6.a Turma Cível. 2007 01 1 012138-5 APC. Publicação no DJU:
25/10/2007 Pág. : 130 Seção: 3).
4ª) Sílvio subscreveu ações da KRO Participações S.A., mas não realizou o
pagamento do valor das ações que subscreveu, ao contrário das condições
estabelecidas no estatuto, constituindo-se em mora, e informou aos acionistas
majoritários que não dispunha de recursos financeiros, requerendo que o
cumprimento de sua obrigação se convertesse em prestação de serviços em favor
da pessoa jurídica. Nessa situação hipotética, é lícito que Sílvio realize o
pagamento das ações subscritas mediante prestação de serviços? Que
providência poderá tomar KRO Participações S.A. para defender seus interesses?
Fundamente suas respostas.
Resposta: Primeiramente, deve o acionista contribuir para o capital social (Lei n.°
6.404/1976, arts. 106 a 108), pagando o valor de suas ações, o que, nesse tipo
societário, não pode ser feito por meio de trabalho. (Tomazette, 2006, p. 96). Da
mesma forma, o artigo 7.° da referida lei define a hipótese de formação do capital,
constituído por bens ou dinheiro, não estando lá relacionados serviços. Contra o
acionista remisso, a companhia pode tomar duas medidas, previstas no art. 107
da já citada lei:
"Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha:
I -promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente
responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as importâncias
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devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título
extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil; ou
II -mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista."
5ª) Lorena, Daniela, Antônia e Marisa são sócias do estabelecimento empresarial
Pedras e Metais Preciosos Ltda., cujo capital social era de R$ 560.000,00,
divididos em 560 quotas de valor nominal de R$ 1.000,00, devidamente
integralizadas e assim distribuídas: Lorena com 308 quotas, Daniela com 112
quotas, Antônia com 84 e Marisa com 56. No contrato social, estavam previstos o
objeto, a responsabilidade de cada sócia, a incumbência da administração em
favor de Lorena, entre outras disposições essenciais para a formação legal da
sociedade empresarial. Anos depois, Lorena começou a praticar, de forma
consciente e com o único propósito de obter vantagem ilícita, atos considerados
criminosos. Alguns meses depois, Daniela, ao tomar conhecimento desses ilícitos,
diretamente ligados à sociedade, informou o ocorrido às demais sócias. Ato
contínuo, as três procuraram uma contadora, que as orientou, dada a gravidade
do fato e a existência de cláusula expressa, nesse sentido, no contrato social da
referida sociedade, a promoverem a exclusão extrajudicial, por justa causa, da
sócia Lorena. A referida contadora sugeriu, ainda, a convocação de assembleia
específica para tal fim, com cientificação de Lorena e quórum de maioria absoluta.
Em assembleia realizada em tempo hábil para apresentação de defesa, Lorena
argumentou tentando justificar o ocorrido, e as demais sócias votaram pela
exclusão extrajudicial de Lorena. Em face dessa situação hipotética, responda, de
forma fundamentada, se há amparo legal à decisão tomada em assembleia por
Daniela, Antônia e Marisa e indique a medida judicial cabível para a satisfação de
seu desiderato.
Resposta: Não há previsão legal para excluir extrajudicialmente a sócia Lorena,
visto que ela possui mais da metade do capital social, sendo, por consequência, a
sócia majoritária da sociedade, restando, assim, às demais sócias apenas a via
judicial para a referida exclusão por justa causa, de acordo com o que estipulam
os artigos 1.085 e 1.030, ambos do Código Civil.
"Artigo 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais
sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de
inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do
contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa."
"Art. 1.030. "Ressalvado o disposto no art. 1.004 e no seu parágrafo único, pode o
sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios,
por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade
superveniente."
42º EXAME (2010.2 - FGV)
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Peça) A sociedade limitada Som Perfeito Ltda. dedicada ao comércio de
aparelhos de som tem 4 sócios, Arlindo, Ximenes, Hermano e Suzana, todos com
participação idêntica no capital social e com poder de administração isolada. A
sociedade é reconhecida no mercado por sua excelência no ramo e desfruta de
grande fama e prestígio em seu ramo de negócio, tendo recebido vários prêmios
de revistas. Entusiasmado com as novas tecnologias de transmissão de imagem
como HDTV, “blue ray” e outras, e entendendo haver sinergias entre esse ramo de
comércio e o da sociedade, Ximenes propõe aos sócios que passem, também, a
comercializar televisões, aparelhos de DVD e “telões”. Após longo discussão, os
demais sócios, contra a opinião de Ximenes, decidiram não ingressar nesse novo
ramo de negócio, decisão essa que não foi objeto de ata formal de reunião de
sócios, mas foi testemunhada por vários empregados da sociedade e foi também
objeto de troca de e-mails entre os sócios.
Um ano depois, com o mercado de equipamentos de imagem muito aquecido, à
revelia dos demais sócios, a sociedade, representada por Ximenes, assina um
contrato para aquisição de 200 televisões que são entregues 90 dias após. As
televisões são comercializadas mas, devido a diversas condições mercadológicas
e, principalmente, à inexperiência da sociedade nesse ramo de negócio, sua
venda traz um prejuízo de R$ 135.000,00 para a empresa, conforme indicado por
levantamento dos contadores e auditores da sociedade.
Os demais sócios, profundamente irritados com o proceder de Ximenes e com o
prejuízo sofrido pela sociedade, procuram um profissional de advocacia,
pretendendo alguma espécie de medida judicial contra Ximenes.
Tendo em vista a situação hipotética acima, redija, na condição de advogado(a)
constituído(a) pela sociedade, a peça processual adequada para a defesa de sua
constituinte, indicando, para tanto, todos os argumentos e fundamentos
necessários.
Resposta: Petição inicial de ação ordinária, tendo como autora a sociedade, com
fundamento no artigo 1.013, § 2º do Código Civil, contendo o endereçamento
adequado, qualificação das partes, narrativa dos fatos e outros requisitos exigidos
pelo artigo 282 do CPC. A responsabilidade de Ximenes pelas perdas e danos
causadas a sociedade está tipificada no referido artigo 1.013, § 2º do Código Civil,
assim redigido: “§ 2º - Responde por perdas e danos perante a sociedade o
administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava
agindo em desacordo com a maioria”. No dizer de Sergio Campinho (O Direito de
Empresa, 11ª edição, revista e ampliada, Editora Renovar, página 115) “Além de o
administrador dever estar adstrito aos limites de seus poderes definidos no ato
constitutivo e pautar seus atos de administração com zelo e lealdade, quer a lei
que atue, também, no curso da vontade da maioria social. Mesmo que no seu
íntimo, com o tino do bom administrador, vislumbre negócio interessante para a
sociedade, deverá ele abster-se de sua realização, caso a maioria o reprove.”
Deve-se apresentar pedido contendo (i) requerimento de citação do réu e
procedência do pedido de condenação do réu ao pagamento dos R$135.000,00
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de perdas e danos com juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);
(ii) requerimento de produção de provas (na hipótese de prova testemunhal a
apresentação do rol, nos termos do artigo 407 do CPC); (iii) a condenação nos
honorários de sucumbência e o reembolso das custas e despesas processuais, e;
(iv) o valor atribuído à causa.
1ª) A Empresa W firmou com a Empresa Z instrumento particular de transação em
que ficou estabelecido o
parcelamento de dívida oriunda do fornecimento de água por esta última. A dívida
objeto do parcelamento foi constituída durante processo de recuperação judicial
da Empresa W no qual a Empresa Z não figura como credora.
Muito embora a Empresa W estivesse em processo de recuperação judicial, as
parcelas do parcelamento vinham sendo regularmente pagas. Sobreveio, então, a
decretação de falência da Empresa W, oportunidade em que esta comunicou à
Empresa Z, via notificação com aviso de recebimento, que a continuidade de
pagamento do parcelamento restava prejudicada (artigo 172 da Lei 11.101/05),
indicando para a Empresa Z que habilitasse o seu crédito nos autos da falência.
A sentença que decretou a falência da empresa W foi publicada em 24/08/10 e
dispôs que, para habilitação dos créditos, deverá ser aproveitado o quadro de
credores da recuperação judicial e quem não estiver lá incluído deve observar o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua habilitação de crédito.
Você, como advogado da empresa Z, que procedimento legal deve tomar? Em
que prazo, considerando que a empresa W notificou a empresa Z em 03/09/10?
Com que fundamento legal? Qual a categoria em que serão enquadrados os
valores decorrentes do parcelamento para efeito de pagamento dos credores na
falência? Em que ordem? Base Legal.
Resposta: De acordo com o artigo 67 da Lei 11.101/05, os débitos decorrentes
do parcelamento são extraconcursais e estão sujeitos ao concurso de credores.
Os débitos em questão devem ser habilitados na falência. Para tanto, devem ser
observados os requisitos elencados nos incisos do artigo 9º da Lei 11.101/05 e,
ainda, respeitado o prazo para a sua habilitação.
Muito embora a sentença não tenha especificado o dies a quo para contagem dos
15 (quinze) dias para habilitação dos créditos, o início do prazo não deve levar em
consideração a publicação da sentença ou o recebimento da notificação pela
Empresa Z. O artigo 7º, parágrafo 1º c/c artigo 99, parágrafo único, ambos da Lei
11.101/05 prevêem que o início do prazo de 15 (quinze) dias para habilitação dos
créditos inicia-se após a publicação do edital previsto no parágrafo único do artigo
99 da Lei 11.101/05.
2ª) Fábio endossa uma letra de câmbio para Maurício, que a endossa para Maria
que, por sua vez, a endossa
para João. Na data do vencimento, João exige o pagamento de Maurício, que se
recusa a realizá-lo sob a alegação de que endossou a letra de câmbio para Maria
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e não para João e de que Maria é sua devedora, de modo que as dívidas se
compensam. Assim, João deveria cobrar a letra de Maria e não dele. Em caso de
Embargos de Maurício, com base nos argumentos citados, I. quais seriam os
fundamentos jurídicos de João? II. em que prazo devem ser arguidos?
Resposta:
a) O prazo para refutar os argumentos do embargante é de 15 dias nos termos
do artigo 740 do CPC.
b) Em regra, as exceções pessoais que Maurício teria em relação à Maria não
são oponíveis em relação a João, com quem Maurício não teve relação
direta. Isso ocorre para garantir a segurança na circulação do título de
crédito e os direitos dos terceiros de boa-fé. É o que vem expresso nos arts.
916, do Código Civil e art. 17 do anexo I do Decreto Lei 57.663/66 (Lei
Uniforme das Letras de Câmbio e Notas Promissórias). Art. 916, do Código
Civil: “As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores
precedentes, somente poderão ser ele opostas ao portador, se este, ao
adquirir o título, tiver agido de má-fé” Art. 17 do Decreto-Lei 57.663/66: “As
pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador
exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou
com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra
tenha procedido conscientemente contra o devedor” Portanto, apenas se
Maurício comprovasse que João adquiriu a letra de câmbio de má fé e em
detrimento do seu direito cambiário, poderia recusar-se ao pagamento do
título com fundamento na exceção pessoal que tinha em relação à Maria
(compensação).
3ª) Os acionistas da Cia. Agropecuária Boi Manso, cujo capital é composto
somente de ações ordinárias, decidiram adquirir uma nova propriedade para
expandir a sua criação de gado. João Alberto, acionista detentor de 20% das
ações da companhia, é proprietário de um imóvel rural e ofereceu-se para aportálo como capital social, razão pela qual foram nomeados por assembléia geral três
peritos avaliadores que elaboraram um laudo de avaliação fundamentado e
devidamente instruído com os documentos da fazenda avaliada. Convocada
assembleia para aprovação do laudo, os acionistas Maria Helena e Paulo,
titulares, respectivamente, de 28% e 20% das ações divergiram da avaliação, pois
entenderam-na acima do valor de mercado. A matéria, todavia, foi aprovada por
maioria com o voto de Heráclito, titular de 32% das ações e o voto de João
Alberto. À vista da situação fática acima, informe se Maria Helena e Paulo podem
questionar a decisão da assembleia? Indique os procedimentos a serem adotados
e qual a base legal utilizada na fundamentação, bem como o prazo prescricional
eventualmente aplicável.
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Resposta: A decisão pode ser questionada por dois fundamentos e em prazos
distintos. Se, de fato, houve superavaliação ou avaliação errônea do imóvel, os
acionistas dissidentes (Maria Helena e Paulo) poderão propor ação para haver
reparação civil contra os peritos e João Alberto (na qualidade de subscritor), no
prazo de 1 (um) ano contado da publicação da ata da assembléia geral que
aprovou o laudo, com base no artigo 287, I, (a) da Lei 6.404/76. Ainda que não
tenha havido superavaliação ou avaliação errônea e mesmo após o transcurso do
prazo acima, a decisão assemblear poderá ser questionada por meio de ação
anulatória proposta no prazo do artigo 286, da Lei 6.404/76, ou seja dois anos
contados da deliberação que se busca anular. Isso porque o caso relatado
configura hipótese de flagrante conflito formal de interesse, tendo o voto do
acionista João Alberto sido dado e computado com expressa violação do artigo
115, § 1º da Lei 6.404/76.
A aplicação das disposições do artigo 115 ao caso descrito decorre, ainda, da letra
expressa do § 5º, do artigo 8º da mesma lei, que regula as formalidade para a
formação do capital da sociedade, inclusive na hipótese de contribuição em bens.
Tal parágrafo determina aplicarem-se à assembléia ali referida “o disposto nos §§
1º e 2º do artigo 115”.
4ª) Pedro é diretor presidente, estatutário, da empresa Sucupira Empreendimentos
Imobiliários S.A. Sempre foi tido no mercado como um profissional honesto e
sério. No exercício de suas atribuições, contratou, sem concorrência ou cotação
de preços, a empresa Cimento do Brasil Ltda. de seu amigo João. Esta empresa
seria responsável pelo fornecimento de cimento para a construção de um hotel, na
Barra da Tijuca, com vistas a atender a demanda por leitos em função dos Jogos
Olímpicos e da Copa do Mundo. Pedro não recebeu qualquer contrapartida
financeira por parte de João em virtude da aludida contratação, mas não efetuou
as análises devidas da empresa Cimento do Brasil Ltda., limitando-se a confiar em
seu amigo. O preço contratado para o cimento estava de acordo com o que se
estava cobrando no mercado. Entretanto, a qualidade do material da Cimento do
Brasil Ltda era ruim (fato de notório conhecimento do mercado), impedindo que ele
fosse utilizado na obra. Outro fornecedor de cimento teve de ser contratado,
causando atrasos irrecuperáveis e prejuízos consideráveis para a empresa
Sucupira Empreendimentos Imobiliários S.A. Os acionistas, indignados com a
situação, procuraram você para consultá-lo se poderiam tomar alguma medida em
face de Pedro. Diante dessa situação hipotética indique as medidas judiciais
cabíveis e apresente os dispositivos legais aplicáveis à espécie, fundamentando e
justificando sua proposição.
Resposta: Nos termos do art. 153, da Lei n.º 6.404 de 1976 (Lei de Sociedades
Anônimas) “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
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probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. Por outro
lado, de acordo com o artigo 158 da Lei de Sociedades Anônimas, o
“administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em
nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão”, no entanto, consoante
o mesmo dispositivo, “responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar,
quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo”.
No caso em tela, Pedro agiu com culpa pois não tomou as precauções devidas,
contratando João, pura e simplesmente, em razão de sua amizade. Pedro sequer
buscou informações no mercado com relação à empresa de seu amigo, o que,
certamente, evitaria a contratação já que o produto da cimento Brasil era de má
qualidade, fato amplamente conhecido no mercado (haja vista que Pedro sempre
foi tido no mercado como um profissional honesto e sério). Sendo assim, os
acionistas podem mover ação de responsabilidade civil em face de Pedro,
cobrando dele próprio os prejuízos decorrentes de sua conduta culposa.
5ª) Apurada no juízo falimentar a responsabilidade pessoal dos sócios de uma
sociedade limitada, pergunta-se: I. existe a possibilidade de propositura de ação
especifica para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados? Se existente,
qual? Fundamente com base legal. II. quem pode ser sujeito ativo? Há que se
aguardar a realização do ativo?
Resposta: 1 - A iniciativa da ação cabe ao administrador judicial, na qualidade de
administrador e representantes da massa falida (CPC, art. 12, III). A jurisprudência
reconhece que também tem legitimidade ativa o credor habilitado no processo
falimentar na hipótese de omissão do administrador judicial. O seu interesse
jurídico é incontroverso porque se reconhecida a responsabilidade pessoal de
algum ou alguns sócios, os valores referentes aos respectivos patrimônios
servirão para o pagamento dos credores habilitados.
2 - Sim. O art. 82 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a ação em tela independe
da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo.
3 - Não. O art. 82 retro citado exige ação própria para averiguar e decretar a
responsabilidade dos sócios. A desconsideração da personalidade jurídica é regra
excepcional porquanto a autonomia da personalidade jurídica é principio
consagrado em nossa sistemática jurídica. Sua aplicação não pode contrariar a
disposição especial em referência. Faz-se necessário, assim, processo de
cognição plena, com garantia do contraditório e ampla defesa.
EXAME 43 (2010.3 - FGV)
Peça) J. P. Estofador, empresário individual domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, é credor, por uma duplicata de prestação de serviços, devidamente
aceita, no valor de R$ 10.000,00, vencida e não paga, da sociedade Móveis
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Paraíso Ltda., relativamente a serviços de estofamento realizados. A falência da
devedora foi decretada em 11/02/2009 pelo juízo da 3ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Pouco mais de um ano após a
decretação da quebra, dito credor procurou-o(a), como advogado(a), para
promover sua habilitação na falência da aludida sociedade empresária,
considerando não ter sido observado o prazo estipulado no §1º do artigo 7º da Lei
11.101/2005.
Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas
pelo caso concreto acima, elabore a petição adequada a atender à pretensão de
seu cliente.
Resposta:
PEÇA: “AÇÃO JUDICIAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO”
QUALIFICAÇÃO: AUTOR: J.P. Estofador., Empresário individual. RÉU: Massa
Falida da Sociedade Móveis Paraíso Ltda.
COMPETÊNCIA: 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro.
PROCEDIMENTO: O procedimento para a AÇÃO JUDICIAL DE HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO é o da impugnação presente no § 5º do art. 10º da Lei de n.º
11.101/05 que indica prosseguir nos artigos 13 a 15 da lei em comento.
PEDIDOS: Procedência da Ação para incluir o crédito na falência.
REQUERIMENTOS: Intimação do Administrador Judicial.
VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 (dez mil) reais, atualizados.
1ª) Soraia Dantas emitiu uma nota promissória em favor de Carine Monteiro,
decorrente da aquisição de uma máquina de costura padrão industrial, com
vencimento para 03/06/2010. O título foi endossado, sem data indicada, em favor
de Leonardo D’Ângelo, que, em seguida, endossou a cambial, sem garantia, para
Amadeus Pereira. O endosso de Leonardo foi avalizado por Frederico Guedes.
Procurado para pagamento, a obrigada principal alegou não ter condições, no
momento, para quitar o débito. Diante dessa situação, o portador, após levar o
título a protesto, ajuizou a competente ação de execução em face de Frederico
Guedes. Em sede de embargos, o executado aduziu não ter legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, porquanto Leonardo, cuja obrigação foi por
Frederico avalizada, é ainda menor de idade, o que ficou comprovado com a
apresentação da certidão de nascimento, dando conta de que ele nasceu em
1996.
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Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Qual é a contra-argumentação a ser adotada em relação à alegação
suscitada nos embargos de Frederico?
Resposta: O aval trata-se de obrigação autônoma, de maneira que a condição de
menor de idade do endossante avalizado (Leonardo D’angelo) não impede a
execução contra o avalista. Nesse sentido, portanto, o dador de aval é
responsável da mesma maneira que a pessoa por ele garantida, de modo que,
mesmo na hipótese de que a obrigação garantida pelo avalista seja nula, sua
obrigação estará mantida. Fundamento: art. 32 Dec. 57.663/66.
b) Caso Leonardo não fosse menor de idade, qual seria a finalidade do
endosso feito por ele a Amadeus?
Resposta: O endosso, em regra, produz dois efeitos: 1º) transfere a propriedade
da cártula; 2º)investe o endossante na condição de codevedor solidário. Sem
embargo, considerando o lançamento do endosso mediante a cláusula “sem
garantia”, aquele produziria apenas o efeito de transferência da titularidade.
Fundamento: Art. 15 Dec. 57.663/66.
c) Pode a nota promissória circular ao portador?
Resposta: Sim. Embora o nome da pessoa à ordem de quem se deve pagar a
nota promissória, quando de sua emissão, seja um dos seus requisitos de
validade enquanto título executivo extrajudicial (art. Art. 75 Dec. 57.663/66), nada
impede que o endossante não indique a pessoa do endossatário (endosso em
branco), tornando possível a circulação do título pela simples tradição (circulação
ao portador) (art. 14 Dec. 57.663/66).
2ª) Em 20/04/10, Boulevard Teixeira emitiu um cheque nominal, à ordem, em favor
de Gol de Craque Esportes Ltda., no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), decorrente da compra de diversos materiais esportivos. O título foi
apresentado ao sacado na mesma praça em 29/05/10, tendo este se recusado a
promover o pagamento, justificando não haver fundos disponíveis na conta do
sacador. O administrador da credora, então, foi orientado a, como forma de coagir
o devedor ao pagamento do título ante o abalo do seu crédito, promover o protesto
do cheque. A competente certidão foi expedida pelo cartório em 20/06/10.
Contudo, diante de contatos telefônicos feitos por prepostos do devedor, buscando
obter parcelamento para realizar o pagamento extrajudicial, o credor se manteve
inerte. Malograda a tentativa de perceber, amigavelmente, a importância devida,
em 02/12/2010, resolveu o tomador ajuizar a competente ação executiva. Em
embargos de devedor, aduziu o executado que o título estava prescrito e,
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portanto, deveria ser julgada extinta a pretensão executiva. Por outro lado, o
advogado do exequente sustenta que a pretensão não estaria prescrita em razão
do protesto realizado. Diante da resistência apresentada e buscando uma posição
mais abalizada, o credor procurou-o(a), como advogado(a), apresentando
algumas dúvidas a serem por você dirimidas. Com base nesse cenário, responda
aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a
fundamentação legal pertinente ao caso.
a) A prescrição foi realmente alcançada?
Resposta: Não.
b) Qual(is) embasamento(s) legal(is) serviria(m) para sua tese?
Resposta: O protesto cambial interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, III,
da Lei 10.406/02, devendo o prazo prescricional voltar a correr da data do ato que
o interrompeu (deve entender-se cancelada a súmula 153 STF).
c) De forma geral, é indispensável a realização do protesto de um cheque
para o ajuizamento de ação de execução em face dos coobrigados?
Resposta: Não. A execução não dependerá do protesto, se a apresentação ou
pagamento do cheque forem obstados pelo fato de o sacado haver sido submetido
à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência (art. 47, §4.º Lei 7.357/85).
3ª) Irmãos Castroman Importadora e Exportadora Ltda. cogita requerer a sua
recuperação judicial. Antes de tomar qualquer medida, os sócios administradores
da mencionada sociedade o(a) procuram, como advogado(a), para aferir se o
mencionado requerimento é adequado ao seu caso, considerando, notadamente,
a composição de seu endividamento.
Em relação ao caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Os créditos quirografários, decorrentes de compra e venda pura de
produtos, constituídos até a data do pedido a ser formulado, mas não
vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial?
Resposta: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, sejam eles vencidos ou vincendos (art. 49 Lei 11.101/05). Logo,
os créditos quirografários decorrentes de compra e venda pura estarão sujeitos ao
instituto da recuperação judicial.
b) O credor titular de importância entregue ao devedor em moeda corrente
nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação
estará submetido aos efeitos da recuperação judicial?
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Resposta: Não. Não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância
entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento
de contrato de câmbio a exportação, nos termos dos artigos 49, §4.º e 86, II da Lei
11.101/05.
c) As execuções de natureza fiscal ficam com seu curso suspenso durante o
processo de recuperação judicial?
Resposta: Não. Conforme ensina o artigo 52 da Lei 11.101/05, no despacho de
processamento da recuperação judicial, ordenará o juiz, dentre outros, a
suspensão de todas as ações execuções contra o devedor, na forma do artigo 6.º
da referida Lei. Sem embargo, o mesmo dispositivo traz algumas ressalvas, dentre
as quais a do §7.º do artigo 6.º, referente à execução fiscal. Sendo assim, a
execução fiscal não é atingida pela suspensão ora examinada, ressalvada a
concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da
legislação ordinária específica. (art. 52, III e art. 6.º, §7.º).
d) O plano de recuperação judicial poderá prever um prazo de 3 (três) anos
para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho
vencidos até a data do pedido de recuperação judicial?
Resposta: Não. No caso o plano poderá prever um prazo de até 1 ano para
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidente do trabalho, conforme determina o art. 54 da Lei 11.101/05).
4ª) Em 15/04/2010, a sociedade empresária denominada Fábrica de Móveis
Dominó S.A. teve a sua falência decretada. Logo após a decretação da falência,
um dos credores da aludida sociedade tomou conhecimento de que a devedora
doou um imóvel de sua propriedade para a SUIPA – Sociedade União
Internacional Protetora dos Animais no dia 18/06/2009. Esse mesmo credor,
inconformado com a situação, procura-o(a), como advogado(a), e lhe apresenta
algumas indagações. Responda aos itens a seguir, empregando os argumentos
jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Que medida e com base em que fundamento você recomendaria para
recuperar em favor da massa falida o imóvel doado?
Resposta: Desde a decretação da falência, o devedor perde o direito de
administrar os seus bens ou deles dispor, conforme ensina o art. 103 da Lei
11.101/05. Nesse sentido, são revogáveis os atos praticados com a intenção de
prejudicar credores, cabendo, portanto, o oferecimento de ação revocatória, nos
termos dos artigos 99, VI e 130 e ss. da mencionada Lei.
organizado pelo professor Leonardo Ribeiro Pessoa
www.leonardopessoa.pro.br

21

b) Qual seria o Juízo competente para apreciar e julgar a pretensão de seu
cliente?
Resposta: O próprio juízo falimentar, na dicção do art. 134 da Lei 11.101/05.
5ª) A Companhia ABC foi constituída em 2010, sendo o seu capital social de R$
150.000.000,00, representado por ações ordinárias e preferenciais, estas
possuindo a vantagem de prioridade no recebimento de dividendo fixo e
cumulativo equivalente ao montante que resultar aplicação de juros de 6% ao ano
sobre o respectivo preço de emissão. Quando da emissão das ações, na ocasião
de constituição da companhia, 20% do preço de emissão foram destinados ao
capital social e 80% foram destinados à reserva de capital. Em face das suas
elevadas despesas pré-operacionais, a companhia apresentou prejuízo em seu
primeiro exercício (encerrado em 31/12/2010), o qual foi integralmente absorvido
pela reserva de capital, que permaneceu com um saldo de aproximadamente R$
500.000.000,00. Em relação ao cenário acima, responda aos itens a seguir,
empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal
pertinente ao caso.
a) Tendo em vista o resultado do exercício encerrado em 31/12/2010, qual
seria sua orientação aos administradores da companhia para a elaboração
da proposta da administração para Assembleia Geral Ordinária de 2011, no
que diz respeito à distribuição de dividendos aos acionistas?
Resposta: Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no ato constitutivo, como no
caso. Sem embargo, observadas as altas despesas pré-operacionais que
conduziram a companhia a prejuízo, o dividendo previsto no estatuto não seria
obrigatório, em face a sua incompatibilidade com a situação financeira da
companhia, nos termos do art. 202, §4º da Lei 6.404/76. Sendo assim, respaldado
pelo referido dispositivo e considerando a situação financeira da companhia,
sugeriria o não pagamento de dividendos.
b) Nesse cenário, haveria possibilidade de distribuição de dividendos aos
acionistas titulares de ações preferenciais?
Resposta: O disposto no art. 202 não prejudicará o direito dos acionistas
preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade,
inclusive os atrasados, se cumulativos (art. 203 da Lei 6.404/76).

EXAME 44 (2011.1 - FGV)
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Peça) Indústria de Doces Algodão de Açúcar Ltda., sociedade empresária com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é credora da sociedade
Sonhos Encantados Comércio de Doces Ltda., domiciliada na Cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma duplicata de venda de
mercadorias, não aceita pela devedora, e vencida em 02/02/2011, no valor de R$
50.000,00.
Considerando que (i) a recusa do aceite não foi justificada pela sociedade sacada;
que (ii) a sacadora protestou o título por falta de pagamento; e que (iii) detém o
canhoto da correspondente fatura, assinado por preposto da devedora, dando
conta do recebimento da mercadoria, elabore a petição inicial para ação para
receber a quantia que melhor se adéque à pretensão do credor no caso relatado.
Resposta: A hipótese contempla a elaboração de petição inicial relativa à ação de
execução, porquanto se encontram no enunciado reunidas as condições exigidas
pelo artigo 15, II, da Lei 5.474/68 para tal. Desse modo, a pretensão deverá levar
em conta os requisitos apontados no indigitado preceito e obedecer ao disposto no
artigo 282 do Código de Processo Civil e estatuto da OAB.
1ª) Em 9 de novembro de 2010, João da Silva adquiriu, de Maria de Souza, uma
TV de 32 polegadas usada, mas em perfeito funcionamento, acertando, pelo
negócio, o preço de R$ 1.280,00. Sem ter como pagar o valor integral
imediatamente, lembrou-se de ser beneficiário de uma Letra de Câmbio, emitida
por seu irmão, José da Silva, no valor de R$ 1.000,00, com vencimento para 27 de
dezembro do mesmo ano. Desse modo, João ofereceu pagar, no ato e em
espécie, o valor de R$ 280,00 a Maria, bem como endossar a aludida cártula,
ressalvando que Maria deveria, ainda, na qualidade de endossatária, procurar
Mário Sérgio, o sacado, para o aceite do título. Ansiosa para fechar negócio, Maria
concordou com as condições oferecidas e, uma semana depois, em 16 de
novembro de 2010, dirigiu-se ao domicílio de Mário Sérgio, conforme orientação
de João da Silva. Após a vista, porém, Maria ficou aturdida ao constatar que Mário
Sérgio só aceitou o pagamento de R$ 750,00, justificando que esse era o valor
devido a José. Sem saber como proceder dali em diante, Maria o(a) procura, como
advogado(a), com algumas indagações.
Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) É válida a limitação do aceite feita por Mário Sérgio ou estará ele obrigado a
pagar o valor total da letra de câmbio?
b) Qual é o limite da responsabilidade do emitente do título?
c) Quais as condições por lei exigidas para que ele fique obrigado ao pagamento?
Resposta: O examinando deve indicar a possibilidade de limitação do aceite na
letra de câmbio, ficando o aceitante responsável dentro desse limite (artigo 26 do
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Decreto 57.663/66 - LUG), bem como analisar a garantia do emitente à aceitação
e ao pagamento do título (artigo 9º, LUG), respondendo este por todo o valor do
título, ou seja, pelos R$ 1.000,00, além de tratar da necessidade de realização do
protesto, no caso de recusa parcial do aceite, para promover a cobrança do
emitente (art. 44, LUG).
2ª) Caio, Tício e Mévio são os únicos sócios da CTM Comércio Internacional Ltda.,
o primeiro possuindo quotas representativas de 60% do seu capital social e os
demais 20% cada um. A sociedade é administrada pelos três sócios, e o contrato
social determina que a representação da sociedade perante terceiros somente é
válida quando realizada pelos três sócios em conjunto. Em razão de problemas
pessoais com Tício, Caio passou a se negar a assinar qualquer documento da
sociedade, o que pôs a continuidade da empresa em risco, uma vez que o objeto
social da CTM está diretamente relacionado à compra e à venda internacional de
alimentos, atividade que envolve a celebração de diversos contratos diariamente.
Para contornar a situação, Tício e Mévio decidem excluir Caio da sociedade.
Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) É possível a exclusão do sócio majoritário pelos sócios minoritários?
b) Qual é o procedimento a ser adotado nesse caso?
Resposta: O examinando deve demonstrar que possui conhecimentos sobre as
possibilidades de exclusão de sócios de sociedade limitada e aplicação subsidiária
das normas da sociedade simples. A questão envolve a aplicação dos artigos
1.030, 1.031 e 1.032, todos do Código Civil. A exclusão do sócio majoritário pelos
minoritários é perfeitamente possível, nos termos do artigo 1.030 do Código Civil.
Nesse caso, Tício e Mévio deverão ajuizar ação de dissolução parcial de
sociedade em face de Caio. Em seguida, serão liquidadas as quotas de Caio, na
forma dos artigos 1.031 e 1.032 do Código Civil.
3ª) Caio, Tício e Mévio assinaram o instrumento particular de constituição da CTM
Comércio Internacional Ltda. e logo em seguida iniciaram as atividades comerciais
da sociedade. Em razão do atraso de 40 dias na entrega de uma encomenda de
100 toneladas de soja, o cliente prejudicado ajuizou demanda em face de Caio,
Tício e Mévio para cobrar a multa de R$ 100.000,00 por dia de atraso na entrega
do produto. Ao informarem a seu advogado que foram citados na mencionada
ação, Caio, Tício e Mévio foram surpreendidos com a constatação de que, por um
lapso, o estagiário responsável pelo arquivamento do instrumento particular de
constituição da CTM Comércio Internacional Ltda. perante a Junta Comercial
deixou de fazê-lo.
Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Nessa situação, qual é o tipo de sociedade existente entre Caio, Tício e Mévio?
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b) Sob o ponto de vista societário, qual é a responsabilidade de Caio, Tício e
Mévio perante o cliente que os processa?
Resposta: O examinando deve demonstrar que possui conhecimentos sobre os
efeitos da falta de registro dos atos constitutivos de sociedade, bem como sobre
regime de responsabilidade dos sócios de sociedade em comum. A questão
envolve a aplicação dos artigos 986 e 990, ambos do Código Civil. Nessa linha, na
medida em que não foram inscritos os atos constitutivos da CTM Comércio
Internacional Ltda. perante o Registro do Comércio, a posição de Caio, Tício e
Mévio é a de sócios de uma sociedade em comum. Em função do disposto no art.
990, eles responderão solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Assim,
possuem responsabilidade solidária e ilimitada perante o cliente que os processa.
4ª) Diogo exerce o comércio de equipamentos eletrônicos, por meio de
estabelecimento instalado no Centro do Rio de Janeiro. Observe-se que Diogo
não se registrou como empresário perante a Junta Comercial.
Com base nesse cenário, responda:
a) São válidos os negócios jurídicos de compra e venda realizados por Diogo no
curso de sua atividade?
b) Quais os principais efeitos da ausência de registro de Diogo como empresário?
Resposta: O problema deve ser analisado conforme a seguinte orientação:
(i) deve o examinando demonstrar conhecimento quanto à obrigatoriedade do
registro do empresário, cuja inexistência, entretanto, não lhe retira a condição de
empresário, uma vez que tem natureza declaratória, ressalvadas as exceções
legais (formação da pessoa jurídica e empresário rural), que não se aplicam ao
caso em tela. A ausência de registro não invalida, portanto, os atos praticados por
DIOGO no exercício da empresa.
(ii) deve ser mencionado que os efeitos são aqueles próprios da irregularidade do
exercício da atividade, que inclui a impossibilidade de requerer recuperação
judicial, bem como realizar atos da vida empresarial que exigem a comprovação
da regularidade, como a participação em licitações.
EXAME 45 (2011.2 - FGV)
Peça:
A Indústria de Solventes Mundo Colorido S.A. requereu a falência da sociedade
empresária Pintando o Sete Comércio de Tintas Ltda., com base em três notas
promissórias, cada qual no valor de R$ 50.000,00, todas vencidas e não pagas.
Das três cambiais que embasam o pedido, apenas uma delas (que primeiro
venceu) foi protestada para fim falimentar.
Em defesa, a devedora requerida, em síntese, sustentou que a falência não
poderia ser decretada porque duas das notas promissórias que instruíram o
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requerimento não foram protestadas. Em defesa, requereu o deferimento de
prestação de uma caução real, que garantisse o juízo falimentar da cobrança dos
títulos.
Recebida a defesa tempestivamente ofertada, o juiz da 4ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro abriu prazo para o credor se
manifestar sobre os fundamentos da defesa.
Você, na qualidade de advogado(a) do credor, deve elaborar a peça em que
contradite, com o apontamento dos fundamentos legais expressos e os
argumentos de defesa deduzidos.
Resposta:
O examinando deverá elaborar uma petição simples cuja nomenclatura e/ou
conteúdo deve remeter à ideia de refutação à contestação, sendo, contudo,
consideradas inadequadas as peças inexistentes no nosso sistema jurídico e
também aquelas, cujas nomenclaturas estejam expressamente previstas na
legislação e que sejam inaplicáveis à questão, tais como, por exemplo, “apelação”
e “agravo de instrumento”.
A petição deve ser dirigida ao juízo da falência, sendo imprescindível fazer
referência à vara (04ª Vara Empresarial) e à comarca (Rio de Janeiro), uma vez
que estas informações constam do enunciado da questão. São igualmente
indispensáveis o número do processo e a indicação das partes.
Em relação ao primeiro argumento, o candidato deverá mencionar o art. 96, §2º da
Lei 11.101/05, de acordo com o qual a defesa não obsta a decretação de falência
se, ao final, restarem obrigações por ela não atingidas. Assim, a nota promissória
protestada para fins falimentares é suficiente para embasar o pedido de falência,
já que supera o valor de 40 salários mínimos, atendendo aos requisitos previstos
no art. 94, inciso I, da Lei 11.101/05.
O segundo argumento, por sua vez, é refutado por meio do art. 98, parágrafo
único, da Lei 11.101/05, que prevê o depósito elisivo em dinheiro, cabendo
ressaltar que a caução real não é meio válido para elidir a decretação da falência.
Ao concluir a questão, deve o candidato requerer a procedência dos pedidos
contidos na inicial, ou seja, a decretação da falência, ou, o indeferimento dos
pedidos formulados na contestação, já que isso também acarreta,
necessariamente, a decretação da quebra.
1ª) João Garcia emite, em 17/10/2010, uma Letra de Câmbio contra José Amaro,
em favor de Maria Cardoso, que a endossa a Pedro Barros. O título não tem data
de seu vencimento.
Diante do caso apresentado, na condição de advogado, responda aos itens a
seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal
pertinente ao caso.
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a) Pedro poderá exigir o pagamento da letra de câmbio em face da omissão da
data do seu vencimento?
b) Que efeitos podem ser verificados com a transmissão do título por meio do
endosso?
Resposta:
O examinando deverá indicar que:
a) a figura da letra de câmbio que não possui data de vencimento é considerada à
vista (artigo 2º, alínea 2º do Decreto 57.663/66 - LUG), e pagável à apresentação
(artigo 34 do Decreto 57.663/66 - LUG). Considerando que o prazo de
apresentação de 1 (um) ano foi ultrapassado desde 17/10/2011 (a prova foi
realizada em 04/12/2011), o portador apenas terá direito de ação contra o devedor
principal (artigos 34 e 53 do Decreto 57.663/66 – LUG); e
b) o endosso, em princípio, transmite não só a propriedade, mas também todos os
direitos emergentes da Letra (artigo 14 do Decreto 57.663/66 - LUG), mas como
foi ultrapassado o prazo de apresentação de 1 (um) ano desde 17/10/2011 (a
prova foi realizada em 04/12/2011), o portador apenas terá direito de ação contra
o devedor principal (artigo 53 do Decreto 57.663/66 – LUG).
2ª) Paulo Cabral deixou, em consignação, o carro de sua propriedade na
Concessionária de Veículos Veloz Ltda. para que essa sociedade pudesse
intermediar a venda do automóvel a terceiro. Sete dias depois, ao retornar à
concessionária para buscar o automóvel, Paulo Cabral foi surpreendido pelo fato
de ter encontrado o estabelecimento lacrado, em decorrência da decretação da
falência da mencionada concessionária.
Inconformado, Paulo Cabral procura-o(a), como advogado(a), e lhe apresenta
algumas indagações. Responda aos itens a seguir, empregando os argumentos
jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Qual medida poderá ser por ele manejada para reaver o veículo de sua
propriedade que se encontra em poder da devedora falida?
b) Caso o automóvel não venha a ser localizado, por ter sido vendido, como
deverá proceder?
Resposta:
O examinando deve, em respostas aos quesitos, identificar que:
a) a medida mais adequada a ser manejada por Paulo Cabral (enquanto
proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em
poder do devedor na data da decretação da mesma) para reaver o seu veículo é a
formulação de “pedido de restituição” (caput do artigo 85 da Lei 11.101/2005); e
b) se o veículo não mais existir ao tempo do pedido de restituição, Paulo Cabral
deverá requerer a restituição em dinheiro, hipótese em que o requerente receberá
o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo
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preço, em ambos as situações no valor atualizado (artigo 86, inciso I, da Lei
11.101/2005).
3ª) Belmiro Pascoal foi, ao longo de doze anos, empregado da sociedade
denominada Divinos Móveis Ltda. A despeito de a falência da referida sociedade
ter sido decretada, Belmiro Pascoal seguiu trabalhando durante o período de
continuação provisória das atividades da devedora. Ao longo desse interregno de
continuação provisória das atividades, Belmiro Pascoal sofreu um acidente
quando executava suas atividades laborativas. Diante disso, Belmiro Pascoal o(a)
procura, como advogado(a), e lhe apresenta algumas questões.
Responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e
a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Como será classificado o seu crédito decorrente do acidente de trabalho
sofrido?
b) Em que ordem de precedência o seu crédito será pago?
Resposta:
O examinando deve, em cada uma das respostas aos quesitos, identificar que:
a) os créditos decorrentes de acidente do trabalho relativos a serviços prestados
após a decretação da falência são considerados créditos extraconcursais (artigo
84, inciso I, da Lei 11.101/2005);
b) o crédito será pago com precedência sobre os créditos concorrentes
classificados nos moldes do artigo 83 da Lei 11.101/2005 e, no concurso interno
entre os credores extraconcursais, será pago com prioridade (artigo 84, inciso I, da
Lei 11.101/2005). Em reforço à resposta, o candidato poderá fazer menção
conjunta ao artigo 149, sendo certo que este artigo isoladamente não alberga a
resposta à questão.
4ª) Matias, empresário individual que explorava serviços de transporte de cargas
pesadas, faleceu em 8/3/2010, deixando cinco filhos, sendo dois – José e Carlos –
fruto de seu primeiro casamento com Maria (falecida em 30/7/1978) e três –
Pedro, Fábio e Francisco – de seu segundo casamento com Joana, atual viúva e
inventariante do espólio dos bens deixados por Matias. Por tal razão, Joana figura
como administradora da empresa exercida pelo espólio, enquanto sucessor do
empresário falecido.
Ao visitar o estabelecimento onde se encontra centralizada a referida atividade
empresária, Carlos constata que, dos 48 caminhões anteriormente existentes, 13
encontram-se estacionados e outros 20 em funcionamento, sendo que os demais
teriam sido vendidos por Joana, segundo informações obtidas do supervisor do
estabelecimento, a quem cabe o controle dos veículos.
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Por outro lado, Carlos verifica aparente enriquecimento súbito de Pedro e Fábio,
os quais, mesmo sendo estudantes sem renda, adquirem, respectivamente e em
nome próprio, imóveis no valor de R$ 300.000,00 e R$ 450.000,00.
Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Pode Carlos, sob o argumento de suspeita de desvio de bens do
estabelecimento por Joana, requerer a exibição integral dos livros empresariais do
espólio de Matias? (Valor: 0,45)
b) Independentemente da questão “a” acima, supondo-se que conste do Livro
Diário do espólio de Matias a alienação de 15 caminhões de sua propriedade,
pode tal prova prevalecer caso Joana apresente documentos comprobatórios da
locação desses veículos e do recebimento dos respectivos aluguéis? Responda
examinando o efeito probatório dos livros empresariais obrigatórios. (Valor: 0,80)
Resposta:
O examinando deve, em cada uma das respostas aos quesitos, identificar que:
a) a ação judicial para exibição de livros empresariais é cabível para resolver
questões relativas à sucessão do empresário (art. 1.191, CC ou 381, II do CPC). A
simples menção ao artigo 844 do CPC ou à Súmula 390 do STF não é suficiente
para atribuir ponto ao candidato, uma vez que o que se pretende nesta questão é
avaliar a legitimidade do herdeiro, ainda não sócio, pleitear a exibição de livros.
Pelo mesmo motivo, não é admitida a justificação com base no art. 1021 do CC; e
b) a força probante dos livros empresariais é relativa, sendo afastada por
documentos que contradigam seu conteúdo (art. 378 do CPC ou art. 226, do CC).
Desde que Joana apresente documentos cabais da locação dos veículos e
recebimento dos alugueres, prevalece a prova baseada em tais documentos.
EXAME VI (FGV)
1) No dia 2/1/2005, Caio Moura foi regularmente nomeado diretor financeiro da
ABC S.A., sociedade anônima aberta, tendo, na mesma data, assinado o termo de
sua posse no competente livro de atas.
O artigo 35 do estatuto social da companhia era expresso em outorgar ao diretor
financeiro amplos poderes para movimentar o caixa da sociedade do modo como
entendesse mais adequado, podendo realizar operações no mercado financeiro
sem necessidade de prévia aprovação dos outros membros da administração.
No entanto, em 3/2/2006, Caio Moura efetuou operação na então Bovespa
(atualmente BM&FBovespa) que acarretou prejuízo de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) à ABC S.A.
A despeito do ocorrido, Caio Moura permaneceu no cargo até a assembleia geral
ordinária realizada em 3/2/2007, por meio da qual os acionistas da companhia
deliberaram (i) aprovar sem reservas as demonstrações financeiras relativas ao
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exercício de 2006; (ii) não propor ação de responsabilidade civil contra Caio
Moura; e (iii) eleger novos diretores, não tendo Caio Moura sido reeleito.
A ata dessa assembleia foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado
do Rio Grande do Sul e publicada nos órgãos de imprensa no dia 7/2/2007.
Todavia, em 15/2/2010, ainda inconformados com a deliberação societária em
questão, XZ Participações Ltda. e WY Participações Ltda., acionistas que, juntos,
detinham 8% (oito por cento) do capital social da companhia, ajuizaram, em face
de Caio Moura, ação de conhecimento declaratória de sua responsabilidade civil
pelas referidas perdas e condenatória em reparação dos danos causados à
companhia, com base nos arts. 159, §4º, e 158, II, ambos da Lei 6.404/1976.
Esse processo foi distribuído à 1ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do
Rio Grande do Sul.
Citado, Caio Moura, que sempre atuou com absoluta boa-fé e visando à
consecução do interesse social, procura-o. Elabore a peça adequada.
Resposta:
O examinando deverá demonstrar conhecimento acerca do direito societário,
notadamente da disciplina da responsabilidade civil dos administradores de
sociedades anônimas, regulada pela Lei 6.404/1976.
A peça a ser elaborada pelo examinando é uma CONTESTAÇÃO, com base no
art. 300, do CPC, pois se trata de ação pelo rito ordinário. O examinando deve
alegar a prescrição da pretensão dos autores. A prescrição pode ser verificada
tanto no dia 7/2/2009, caso o examinando baseie-se no art. 286 da Lei 6.404/76,
sustentando que a anulação da deliberação da assembleia é requisito para o
ajuizamento da ação de responsabilidade (prazo de dois anos para o acionista
propor a ação); quanto no dia 7/2/2010, caso o examinando utilize como
fundamento o art. 287, II, b, 2, também da Lei 6.404/76 (prazo de três anos para o
acionista propor a ação contra administradores).
O examinando deve registrar ainda que Caio não pode ser responsabilizado
civilmente e, consequentemente, condenado a reparar os danos causados à
companhia, uma vez que (i) não violou a lei, nem o Estatuto, conforme o disposto
no art. 158 OU no art. 154, ambos da Lei 6.404/76 e (ii) atuou de boa-fé e visando
ao interesse da companhia, de acordo com o art. 159, §6º, da Lei 6.404/76.
Ademais, cumpre ao examinando indicar que a assembleia geral que aprovou as
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2006, não fez
qualquer ressalva nas contas dos administradores, eximindo-os, assim, de
responsabilidade, conforme art. 134, §3º, da Lei 6.404/76.
O examinando deve indicar as provas que pretende produzir (art. 300 do CPC) e o
endereço para o recebimento da intimação (art. 39, I, do CPC).
Finalmente, os pedidos devem ser a extinção do processo (com base no(s) art.(s)
267; 269, IV; OU 329, todos do CPC) e a improcedência dos pedidos formulados
na petição inicial OU somente a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
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O examinando que pedir apenas a extinção do processo somente obterá metade
da pontuação total deste tópico, uma vez que a extinção apenas pode se referir ao
reconhecimento da prescrição. Se o examinando solicitar a extinção ou a
improcedência, obterá a pontuação integral, pois terá requerido a sentença correta
a ser proferida após o conhecimento, pelo juiz, de todos os fundamentos que lhe
forem apresentados. Porém, tendo em vista que a prescrição também pode ser
entendida como matéria exclusivamente de mérito, do mesmo modo que os
demais três fundamentos da defesa, o simples requerimento da improcedência
dos pedidos formulados na inicial terá abrangido todos os quatro fundamentos da
defesa, razão pela qual o examinando deverá obter, nesta situação, a pontuação
integral deste quesito.
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui a pontuação por si só. O examinando deve demonstrar ainda
que compreendeu o que está sendo indagado e fundamentar corretamente a sua
resposta, para que o item seja pontuado integralmente.
2) Alfa Construtora S.A., companhia aberta, devidamente registrada na Comissão
de Valores Mobiliários, tem o seu capital dividido da seguinte forma: 55% de suas
ações são detidas pelo acionista controlador, Sr. Joaquim Silva, fundador da
companhia; 20% das ações estão distribuídos entre os Conselheiros de
Administração; 5% estão em tesouraria. O restante encontra-se pulverizado no
mercado.
Em 15/4/2010, a Companhia divulgou Edital de Oferta Pública de Aquisição de
Ações para Fechamento de Capital, em que as ações da Companhia seriam
adquiridas em mercado ao preço de R$ 5,00 por ação.
Diante da divulgação, um grupo de acionistas detentores em conjunto de 5% do
capital social (correspondente a 25% das ações em circulação) da companhia
apresenta, em 25/4/2010, requerimento aos administradores, solicitando a
convocação de Assembleia Geral Especial para reavaliar o preço da oferta, uma
vez que foi adotada metodologia de cálculo inadequada, o que foi comprovado por
meio de laudo elaborado por uma renomada empresa de auditoria e consultoria.
Em 5/5/2010, a administração da companhia se manifesta contrariamente ao
pedido, alegando que ele não foi realizado de acordo com os requisitos legais.
a) Está correto o argumento da Administração da Companhia?
b) Diante da negativa, que medida poderiam tomar os acionistas?
Resposta:
O examinando deve demonstrar conhecimento a respeito dos dispositivos da Lei
de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) relativos à oferta pública de
aquisição de ações para fechamento de capital.
Em relação à letra “a”, o examinando deve indicar que o argumento da
Administração da Companhia não está correto, uma vez que o requerimento foi
baseado nos requisitos legais, dispostos no art. 4º-A da Lei nº 6.404/1976, ou seja,
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foi formulado por acionistas que atingem o mínimo de representação de mais de
10% das ações em circulação e foi realizado dentro do prazo legal de 15 dias (art.
4º-A, § 1º, da Lei nº 6.404/1976). O requerimento, ademais, foi fundamentado e
devidamente acompanhado de elementos de convicção que demonstram a falha
ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação
adotado (art. 4º-A, § 1º, da Lei nº 6.404/1976).
Sobre a letra “b”, o examinando deve indicar que uma vez decorrido o prazo de 8
(oito) dias, os próprios acionistas podem convocar a assembleia especial. Tal
resposta deverá ser fundamentada no art. 4º-A, §1º, OU art. 123, parágrafo único,
“c”, ambos da Lei 6.404/76.
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui a pontuação por si só. O examinando deve ainda demonstrar
que compreendeu aquilo que está sendo indagado e fundamentar corretamente a
sua resposta, para que o item seja integralmente pontuado.
3) Indústria de Cosméticos Naturalmente Bela S.A., sociedade empresária que
atua no ramo de produtos de higiene, vendeu, em 27 de março de 2010, 50
(cinquenta) lotes de condicionadores e cremes para pentear ao Salão de Beleza
Nova Mulher Ltda.
Pela negociação realizada, foi extraída duplicata na mesma data, com vencimento
em 30 de abril do mesmo ano, restando corporificado o crédito decorrente do
contrato celebrado. Passadas duas semanas da emissão do título, a sociedade
sacadora remeteu o título ao sacado para aceite. Contudo, embora tenham sido
entregues as mercadorias ao funcionário do salão de beleza, ele não guardou o
respectivo comprovante.
A sociedade adquirente, apesar de ter dado o aceite, não honrou com o
pagamento na data aprazada, o que fez com que a emitente o(a) procurasse na
condição de advogado(a).
Em relação ao caso acima, responda aos itens a seguir, empregando os
argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.
a) Pela via judicial, de que forma o emitente poderia proceder à cobrança do
título?
b) Qual seria o prazo prescricional para adotar essa medida contra a sociedade
adquirente?
Resposta:
Em relação ao item a, o examinando deve indicar que (i) a cobrança da duplicata
poderá ser realizada pelo ajuizamento de uma ação de execução, conforme prevê
o inciso I do artigo 15 da Lei 5.474/68 OU art. 585, I, combinado com o art. 566,
ambos do CPC.
É de se destacar que, para a cobrança de duplicata aceita, não é necessária a
apresentação do comprovante de entrega dos bens.
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No que se refere ao item b, cumpre ao examinando indicar que o prazo
prescricional para a ação de execução em face do obrigado principal será de 3
(três) anos, a ser contado a partir do vencimento do título (30 abril de 2014),
consoante o disposto no art. 18, I, da Lei 5.474/68.
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui a pontuação por si só. O examinando deve ainda demonstrar
que compreendeu aquilo que está sendo indagado e fundamentar corretamente a
sua resposta, para que o item seja integralmente pontuado.
4) Maria e Alice constituíram a sociedade Doce Alegria Comércio de Alimentos
Ltda., com o objetivo de comercializar doces para festas. As sócias assinaram o
contrato social e logo começaram a adquirir matéria-prima em nome da sociedade.
Contudo, dado o acúmulo dos pedidos e a grande produção, as sócias não se
preocuparam em providenciar o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial,
priorizando o seu tempo integralmente na produção dos doces.
Posteriormente, a sociedade passou por um período de dificuldades financeiras
com a diminuição dos pedidos e deixou de pagar as obrigações assumidas com
alguns fornecedores, em especial a Algodão Doce Depósito e Comércio de
Alimentos Ltda., que, tentando reaver seu prejuízo, ingressou com ação de
cobrança contra a Doce Alegria Comércio de Alimentos Ltda.
Em sede de defesa, alegou-se a inexistência da sociedade Doce Alegria Comércio
de Alimentos Ltda., dado que não foi efetivado o registro do contrato social na
Junta Comercial.
De acordo com o enunciado acima e com a legislação pertinente, responda às
questões abaixo, indicando o(s) respectivo(s) fundamento(s) legal(is):
a) Como advogado da Sociedade Algodão Doce, qual deve ser a tese jurídica
adotada para refutar o argumento de defesa?
b) Qual o patrimônio que a Algodão Doce Depósito e Comércio de Alimentos Ltda.
poderá acionar de modo a reaver seu crédito?
Resposta:
O examinando deve demonstrar conhecimento a respeito das normas de
regimento das sociedades não personificadas.
Em relação à letra “a”, o examinando deve indicar que, mesmo não tendo inscrito
os atos da sociedade no registro próprio, a sociedade Doce Alegria Comércio de
Alimentos Ltda. existe, sendo considerada uma sociedade em comum (art. 986 do
CC).
No mesmo sentido, a falta de personalidade jurídica não pode ser oposta como
argumento de defesa pelas sócias da Doce Alegria Comércio de Alimentos Ltda.,
tendo em vista o disposto no artigo 12, §2º, do Código de Processo Civil.
Ademais, a existência da sociedade pode ser provada por terceiros por qualquer
meio, de acordo com o disposto no art. 987 do CC.
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Sobre a letra “b”, o examinando deve responder que uma vez provada a existência
da sociedade, os bens sociais constituem patrimônio especial, de propriedade
comum das sócias, conforme o art. 988 do CC. A credora poderia acionar este
patrimônio, uma vez que ele responde pelos atos de gestão praticados por
qualquer dos sócios, conforme o art. 989, do CC.
A sociedade Algodão Doce poderia acionar também o patrimônio de cada uma
das sócias, dado que elas respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações
da sociedade, de acordo com o art. 990 do CC.
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui a pontuação por si só. O examinando deve ainda demonstrar
que compreendeu aquilo que está sendo indagado e fundamentar corretamente a
sua resposta, para que o item seja integralmente pontuado.
5) Jaqueline trabalha desenvolvendo cadeiras de vários estilos, sendo titular de
diversos registros de desenhos industriais.
Recentemente, Jaqueline realizou um trabalho com o intuito de inovar, de criar
uma cadeira com forma inusitada, o que culminou no desenvolvimento de um
móvel vulgar, mas que poderia servir para a fabricação industrial.
De acordo com o enunciado acima e com a legislação pertinente, responda às
questões abaixo, indicando o(s) respectivo(s) fundamento(s) legal(is):
a) Jaqueline pode registrar a cadeira, fruto de seu mais recente trabalho, como
desenho industrial?
b) Na mesma oportunidade, Jaqueline faz a seguinte consulta: havia solicitado a
prorrogação de registro de desenho industrial de uma outra cadeira por mais cinco
anos, dez anos após tê-la registrado. Contudo, esqueceu-se de realizar o
pagamento da retribuição devida. Passados três meses do prazo de pagamento,
Jaqueline se lembrou, mas não sabe quais são as consequências de tal lapso.
Qual(is) é(são) a(s) consequência(s) do atraso deste pagamento?
Resposta:
O examinando deve demonstrar conhecimento a respeito da legislação aplicável
aos desenhos industriais.
Em relação à letra “a”, o examinando deve indicar que Jaqueline não pode
registrar a cadeira, pois a sua forma é vulgar, conforme previsão do art. 100, II, da
Lei 9.279/96.
Sobre a letra “b”, o examinando deve responder que, apesar de os artigos 108,
§1º, OU 120, §2º, da Lei 9.279/96 preverem que o pedido de prorrogação deve ser
instruído com comprovante de pagamento da respectiva retribuição, Jaqueline
ainda tem 3 (três) meses para efetuar o pagamento, não se extinguindo o registro
de imediato, visto que o pedido de prorrogação foi realizado até o termo da
vigência do registro (art. 108, §2º, da Lei 9.279/96).
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A consequência do atraso desse pagamento é que Jaqueline deve realizar o
pagamento de uma retribuição adicional (art. 108, §2º, OU art. 120, §3º, da Lei
9.279/96).
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui a pontuação por si só. O examinando deve ainda demonstrar
que compreendeu aquilo que está sendo indagado e fundamentar corretamente a
sua resposta, para que o item seja integralmente pontuado.
EXAME VII (FGV)
1) Mate Gelado Refrescos Ltda. celebrou contrato de compra e venda com Águas
Minerais da Serra S.A., pelo qual esta deveria fornecer 100 (cem) litros d’água por
dia àquela, no período de 10 de dezembro de 2009 e 10 de abril de 2010. O
contrato contém cláusula compromissória para a solução de eventuais conflitos
decorrentes do contrato. As partes contratantes possuem sede no município de
Maragogi, Alagoas.
No entanto, no dia 4 de dezembro de 2009, Águas Minerais da Serra S.A. resiliu o
contrato de compra e venda. Com isso, Mate Gelado Refrescos Ltda. foi obrigada
a firmar novo contrato para aquisição de água mineral, às pressas, com Águas
Fonte da Saudade Ltda., única sociedade empresária do ramo disponível naquele
momento.
Todavia, como a capacidade de produção de Águas Fonte da Saudade Ltda. é
muito inferior à de Águas Minerais da Serra S. A., a produção de Mate Gelado
Refrescos Ltda. ficou prejudicada e não foi possível atender à demanda dos
consumidores pela bebida.
Instaurado o procedimento arbitral, Águas Minerais da Serra S.A., ao final, foi
condenada a pagar a Mate Gelado Refrescos Ltda. o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) pelas perdas e danos decorrentes do rompimento unilateral do
contrato e falta de fornecimento do produto, tendo sido fixado na sentença arbitral
o dia 25.02.2012 como termo final para o pagamento voluntário.
Contudo, Águas Minerais da Serra S.A. recusou-se a cumprir voluntariamente a
decisão, embora houvesse lucrado R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no 4º
trimestre de 2011.
Você foi procurado pelos representantes legais de Mate Gelado Refrescos Ltda.
para providenciar a cobrança judicial do valor da condenação devida por Águas
Minerais da Serra S.A.
Redija a peça adequada, considerando que você a está elaborando no dia
01/06/2012, e que na cidade e comarca de Maragogi, Alagoas, há somente uma
única vara.
Resposta:
Instituída a arbitragem, será proferida sentença pelo árbitro no prazo estipulado
pelas partes ou fixado no art. 23, caput, da Lei n. 9.307/96. A sentença arbitral
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produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença
proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título
executivo (art. 31 da Lei n. 9.307/96). Trata-se de título executivo JUDICIAL,
previsto no inciso IV do art. 475- N do CPC. Portanto, a peça adequada é uma
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, sendo tal título a sentença arbitral.
Assim, o examinando deverá requerer a citação da devedora para pagar a quantia
de R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% sobre o valor da dívida, nos termos do disposto no art. 475-J do
CPC.
2) Rogério, diretor e acionista da companhia aberta Luz Alimentos S.A., alienou
em bolsa, no dia 28/12/2009, 100% (cem por cento) das ações de emissão da
companhia de que era titular.
No dia 30/12/2009, a companhia divulgou ao mercado os seus demonstrativos
financeiros, com notas explicativas, detalhando o resultado negativo obtido no
exercício.
Em decorrência dos resultados divulgados, em janeiro de 2010, o preço das ações
sofreu uma queda de 40% (quarenta por cento) em relação ao mês anterior. Em
maio de 2010, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou processo
investigatório contra Rogério, para apurar a eventual ocorrência de infração grave
em detrimento do mercado de capitais.
De acordo com o enunciado, responda às questões abaixo, indicando o(s)
respectivo(s) fundamento(s) legal(is):
A) É lícito a CVM instaurar processo administrativo investigatório contra Rogério?
B) Qual teria sido o ilícito praticado por Rogério? Teria havido violação a algum
dispositivo da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações)?
C) Quais as penalidades que podem ser impostas a Rogério pela Comissão de
Valores Mobiliários, caso reste comprovada a conduta descrita no enunciado?
Resposta:
A) É possível a CVM instaurar processo administrativo, precedido de etapa
investigatória, para apurar atos ilegais de administradores de companhias abertas.
O fundamento legal para a resposta encontra-se no art. 9º, inciso V, e § 2º, da Lei
n. 6.385/1976.
B) A situação pode caracterizar uso indevido de informação privilegiada, bem
como violação aos deveres de lealdade e/ou sigilo, em razão da alienação em
bolsa de todas as ações de emissão da companhia de que o diretor Rogério era
titular, antes da divulgação ao mercado do resultado negativo obtido no exercício
social. Teria havido infração ao artigo 155, §1º. Ademais, como diretor de
companhia aberta, Rogério teria violado o dever de informar, especificamente
quanto ao disposto no parágrafo 6º do art. 157, da Lei n. 6.404/1976.
C) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pode aplicar ao diretor Rogério as
penalidades previstas no art. 11 da Lei n. 6.385/76.
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A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos nas respostas dos itens “A”, “B” ou “C” não atribui pontuação.
3) Sociedade empresária teve sua recuperação judicial concedida em 10.11.2011
em decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em
assembleia de credores.
O plano previa basicamente: (a) repactuação dos créditos quirografários, com um
deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor principal; (b) remissão dos
juros e multas; e (c) pagamento em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais,
iguais e sucessivas, vencendo a primeira delas 30 (trinta) dias após a concessão
da recuperação judicial.
Em 15.05.2012, sob a alegação de que tinha cumprido regularmente as
obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial vencidas até então, a
devedora requer ao Juízo da Recuperação que profira sentença de encerramento
da recuperação judicial.
A respeito do processo de recuperação judicial, indaga-se:
A) Considerando-se as datas da concessão da recuperação e a do pedido de
encerramento, pode o Juízo proferir sentença de encerramento?
B) Caso a devedora tenha descumprido alguma obrigação prevista no plano, qual
o efeito do inadimplemento em relação à recuperação judicial e aos créditos
incluídos no plano?
Responda aos questionamentos de modo fundamentado, indicando os dispositivos
legais pertinentes.
Resposta:
A) O juiz somente poderá decretar o encerramento da recuperação judicial por
sentença após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se
vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação (art. 61, caput, c/c
art. 63, da Lei n. 11.101/2005).
No caso em tela, como o plano prevê o pagamento de obrigações em 240
(duzentos e quarenta) parcelas, mensais e sucessivas, após a concessão da
recuperação e que, ao tempo do pedido de encerramento da recuperação,
passaram-se apenas seis meses da data de concessão, embora o devedor tenha
cumprido todas as suas obrigações até a data do pedido. Contudo, restam ainda
obrigações pendentes a vencer no interregno de dois anos entre a concessão e o
encerramento legal.
B) Tendo em vista que não houve o decurso de dois anos da concessão da
recuperação judicial, a recuperação judicial será convolada em falência (art. 61, §
1º c/c art. 73, IV, da Lei n. 11.101/2005). Com a decretação da falência, os
credores terão reconstituídos seus direitos e garantias, nas condições
originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos durante a
recuperação judicial (art. 61, § 2º da Lei n. 11.101/2005).
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4) Fábio, sócio da sociedade Divina Pastora Confecções Ltda., que possui 12
sócios, toma conhecimento da intenção dos demais sócios de realizar um
aumento de capital. Fábio concorda com a referida pretensão, mas não deseja
exercer o seu direito de preferência, caso a proposta seja aprovada. No contrato
social, não há qualquer cláusula sobre a cessão de quotas ou a cessão do direito
de preferência.
Fábio o procura com as seguintes indagações:
A) Havendo cláusula contratual permissiva, a deliberação a respeito do aumento
de capital poderá ser tomada em reunião de sócios?
B) Diante da omissão do contrato social, Fábio poderá ceder o seu direito de
preferência a terceiro não sócio?
Responda aos questionamentos de modo fundamentado, indicando os dispositivos
legais pertinentes.
Resposta:
A) A sociedade em questão deverá realizar suas deliberações em assembleia, por
possuir mais de 10 sócios (art. 1.072, §1º, do Código Civil).
B) Considerando-se a omissão do contrato sobre a cessão de quotas, Fábio
poderá ceder o seu direito de preferência a um terceiro não sócio, conforme
previsto no art. 1.081, § 2º, do Código Civil, desde que não haja oposição de
titulares de mais de ¼ (um quarto) do capital social.
5) Na cidade de Malta, uma nota promissória foi emitida por João em benefício de
Maria. A beneficiária, Maria, transfere o título para Pedro, inserindo no endosso a
cláusula proibitiva de novo endosso. Em função de acordos empresariais, Pedro
realiza novo endosso para Henrique, e este um último endosso, sem garantia,
para Júlia.
Com base no caso apresentado, responda aos questionamentos a seguir,
indicando os fundamentos e dispositivos legais pertinentes.
A) Júlia poderia ajuizar ação cambial para receber o valor contido na nota
promissória? Em caso positivo, quais seriam os legitimados passivos na ação
cambial?
B) Caso Pedro pague o valor da nota promissória a Henrique e receba o título
quitado deste, como e de quem Pedro poderá exigir o valor pago?
Resposta:
A) Sim, porque a cláusula de proibição de novo endosso não impede a circulação
ulterior da nota promissória, sendo possível seu endosso a terceiros pelo
endossatário, mas afasta a responsabilidade cambiária do endossante que a apos
em relação aos portadores subsequentes ao seu endossatário (artigo 15, alínea 2ª
do Decreto n. 57.663 – LUG)
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Dessa forma, os endossos realizados por Maria e Pedro são válidos: Júlia poderá
cobrar dos demais devedores (João e Pedro) com base no art. 47, alínea 1ª ou no
art. 43, alínea 1º do Decreto n. 57.663 – LUG, exceto de Maria, pois esta só
responderá perante o seu endossatário, no caso Pedro. Júlia não poderá cobrar
de Henrique, pois este realizou um endosso sem garantia (art.15, alínea 1ª do
Decreto n. 57.663/66).
B) Caso pague a Henrique, Pedro poderá ajuizar ação por falta de pagamento,
regressivamente, contra Maria e João (artigo 47, alínea 3ª do Decreto n. 57.663 –
LUG).
A simples menção ou transcrição do dispositivo legal apontado na distribuição de
pontos não atribui pontuação.
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