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QUESTÕES DE DIREITO EMPRESARIAL

Questão 46
Gabarito: Letra B.
A questão rata do assunto Estabelecimento que se encontra regulamentado nos art. 1.142 a 1.149 do Código
Civil
Justificativa: Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da
alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes,
de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Questão 47
Gabarito: Letra A
Justificativa: A doutrina é clara ao afirmar que no caso do contrato de arrendamento mercantil (Leasing) o
arrendatário poderá comprar o bem alugado, consistindo os aluguéis pagos em solução antecipada do
preço, obrigando-se a pagar apenas o restante do preço; devolver o bem; renovar o contrato. Lei 6.099/74,
art. 5 e 6.

Questão 48
Gabarito: Letra A
Justificativa:
Súmula 247 do STJ. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de
débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Súmula 258 do STJ. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em
razão da iliquidez do título que a originou.

Questão 49
Gabarito: Letra B
Justificativa: Art. 77 - São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias a natureza
deste título, as disposições relativas as letras e concernentes: (...) Endosso (artigos 11 a 20);
LUG art. 11 - Toda a letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula a ordem, é
transmissível por via de endosso. E art. 15 - O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da
aceitação como do pagamento da letra. O endossante pode proibir um novo endosso, e, neste caso, não
garante o pagamento as pessoas a quem a letra for posteriormente endossada.
Endosso sem garantia ou proibitivo: não vincula o endossante na qualidade de coobrigado. Esta cláusula
necessita ser expressa. Assim, o endossante só irá pagar ao seu endossatário, ou seja, não garante o
pagamento a terceiros.

Questão 50
Gabarito: Letra B
Justificativa: A LFRE – Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras,
controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital
social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10%
(dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto
e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim,
colateral até o 2o (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio
controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à
sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.
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