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DIREITO COMERCIAL 

PEÇA PROFISSIONAL 

O senhor Paulo Costa, sócio da empresa Costa e Silva Comércio de Alimentos Ltda., situada na Rua 

Sergipe, 32, Feira de Santana-BA, com capital social no valor nominal de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinqüenta mil reais), informa-lhe que não pretende mais continuar na empresa que constituiu em 18 de fevereiro 

de 1998, com os senhores Pedro da Silva e João Francisco. Leve-se em consideração que todos os sócios 

possuem a mesma participação no capital social e os sócios Pedro e João Francisco, atualmente estão 

domiciliados em Salvador-BA. Uma vez que a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, promova, 

como advogado do Senhor Paulo Costa, a ação judicial cabível em favor dos interesses de seu cliente. 

Resposta: O candidato deverá formular uma ação de Dissolução Parcial de Sociedade Limitada cumulada com 

Apuração e Liquidação de Haveres, com fundamento legal nos artigos 655 do CPC/39. O foro 

competente para esse tipo de ação é o do lugar onde está a sede, visto que a ré será pessoa jurídica, 

conforme dispõe o artigo 100, IV, “a” do Código de Processo Civil. A legitimação passiva será da 

sociedade e dos demais sócios, em litisconsórcio necessário, decorrente do interesse comum o qual 

vincula a todos. A fundamentação legal será a quebra da “affectio societatis”, bem como o fato de 

que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, conforme dispõe o artigo 

5.º, XX da Constituição Federal de 1988. Deverá, também, o candidato, dissertar no mérito sobre a 

apuração de haveres, uma vez que o sócio retirante tem direito ao reembolso do capital por ele 

utilizado para a constituição da empresa, de tal forma que se deve apurar, por meio de perícia, o 

patrimônio que dispõe a sociedade na data de sua dissolução. O pedido deverá requerer: a) a 

citação da empresa-ré, na pessoa de seus representantes legais; b) a procedência da ação com a 

conseqüente dissolução parcial da sociedade, bem como a retirada de seu sócio do quadro social da 

empresa-ré; c) a elaboração de perícia necessária para a comprovação do valor dos haveres; d) o 

pagamento dos haveres devidos ao sócio retirante, bem como custas processuais e honorários 

advocatícios. O valor do pedido será correspondente ao valor patrimonial das quotas sociais 

pertencentes ao sócio retirante. 

 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

Em 01 de janeiro de 2000, Marcelo de Souza firmou, na condição de locatário, contrato de locação para fins 

não residenciais, realizado por escrito e com prazo de cinco anos. Durante o primeiro ano (2000), realizou 

atividade de marcenaria no local. Todavia, devido a novas oportunidades financeiras, Marcelo resolveu mudar o 

ramo empresarial para o de calçados, o qual já completou três anos e nove meses (setembro de 2004). Agora, 

Marcelo pretende prorrogar o seu contrato de locação, através da Ação Renovatória. Terá Marcelo direito a essa 

ação? Justifique. 



OAB/Nordeste 3

Resposta: O candidato deverá responder que a ação renovatória não é possível, uma vez que apesar de Marcelo 

apresentar todas as características necessárias, ou seja, contrato celebrado por prazo determinado e 

por escrito; o prazo de cinco anos e a exploração do local, no mesmo ramo, por prazo mínimo e 

ininterrupto de três anos, Marcelo não respeitou o prazo previsto no artigo 51, § 5.º da Lei n.º 

8.245/91, o qual determina que o direito a renovação decai para aquele que não propuser a ação no 

interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data de finalização do 

contrato em vigor. 

 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 2 

Um empresário utiliza tecnologia criada por ele, mas não patenteada. No caso de a patente ser requerida por 

outra pessoa, existe alguma possibilidade de permanecer a utilizar a tecnologia? Justifique a resposta. 

Resposta: O candidato deverá fundamentar a questão, justificando a possibilidade de o usuário anterior, de 

boa-fé, continuar a utilizar a tecnologia, nos termos do artigo 45 da Lei n.º 9.279/96. 

 


