
OAB XIX EXAME 

PROVA BRANCA 

Comentário às questões de Direito Empresarial 

 

A prova foi bem elaborada e não ofereceu maiores dificuldades.  

 

QUESTÃO 27 

 

A falência da sociedade XYZ Ltda. foi decretada em 5/6/2014. Nessa data, a 

pessoa jurídica já possuía dois imóveis hipotecados para garantia de dívidas 

diversas. A União tem créditos tributários a receber da sociedade, inscritos em 

dívida ativa em abril de 2013.  

Baseado nos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

 

A) A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o 

crédito tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da 

falência. 

B) A União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois 

o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o 

tempo de sua constituição. 

C) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no 

limite do valor dos bens gravados. 

D) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no limite 

do valor das dívidas garantidas pelas hipotecas. 

 

Comentários: 

 

Questão sem maiores dificuldades e está de acordo com a Lei de 

Falência (Lei n° 11.101/2005): 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à 
seguinte ordem: 
[...] 
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem 
gravado; 
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e 
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias; 



QUESTÃO 48 

 

Xerxes constituiu uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI) com sede na zona rural do município de Vale Real para fabricação de 

laticínios, cuja matéria prima será adquirida de produtores rurais da região ou 

de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada por 

sua cunhada Ceres e seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a 

espécie denominação. 

Com base nessas informações e na disciplina legal da EIRELI, assinale a 

afirmativa correta. 

 

A) A administração da EIRELI deverá ser exercida em caráter privativo por 

Xerxes, que poderá designar mandatário em ato separado. 

B) Para a constituição da EIRELI não há capital mínimo, no entanto esse deve 

estar previamente integralizado.  

C) A EIRELI em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição 

do ato de constituição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo das Juntas Comerciais. 

D) A EIRELI deverá adotar firma como espécie de nome empresarial, formada 

pelo patronímico do titular, acrescido do objeto da empresa e da expressão 

“EIRELI”. 

 

 

Comentários: 

 

Questão fácil e está de acordo com o Código Civil. 

 
A alternativa A está incorreta: 

Art. 980-A. [...] 
§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade 
limitada, no que couber, as regras previstas para as 
sociedades limitadas. 
[...] 
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou 
mais pessoas designadas no contrato social ou em ato 
separado. 
 



A alternativa B está incorreta:  

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada 
será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do 
capital social, devidamente integralizado, que não será 
inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente 
no País. 
 

A alternativa C está correta: 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
[...] 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. 
[...] 
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de 
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo. 
 

A alternativa D está incorreta: 

Art. 980-A. [...] 
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da 
expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da 
empresa individual de responsabilidade limitada.  
 

  



QUESTÃO 49 

 

Eugênio de Castro é sócio e administrador designado no contrato da sociedade 

empresária Vale do Taquari Empreendimentos Hoteleiros Ltda. De acordo com 

cláusula contratual, o referido administrador faz jus à percepção de pró-labore 

bimestral no valor fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com a decretação da 

falência da referida sociedade, sua advogada verificou que não consta o crédito 

do cliente na relação de credores publicada no Diário Oficial. 

Assinale a opção que indica a classificação correta na habilitação de crédito a 

ser apresentada ao Juízo da falência. 

 

A) Crédito subordinado. 

B) Crédito quirografário. 

C) Crédito subquirografário. 

D) Crédito equiparado ao trabalhista, até o limite de 150 salários mínimos. 

 

 

Comentários: 

 

Questão fácil e está de acordo com a Lei de Falência (Lei n° 

11.101/2005): 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à 
seguinte ordem: 
[...] 
VIII – créditos subordinados, a saber: 
a) os assim previstos em lei ou em contrato; 
[...] 
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem 
vínculo empregatício. 
 

  



QUESTÃO 50 

 

Servidor da Junta Comercial verificou que o requerimento de alteração 

contratual de uma sociedade limitada com vinte e dois sócios e sede no 

município de Solidão não foi assinado pelo administrador, mas por mandatário 

da sociedade, com poderes específicos. O requerimento foi instruído com uma 

nova versão do contrato social desacompanhada da ata da deliberação que a 

aprovou. O referido servidor determinou que fosse sanada a pretensa 

irregularidade. 

Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. 

 

A) O servidor não agiu corretamente porque cumpre à autoridade competente, 

antes de efetivar o registro, fiscalizar apenas a observância das 

formalidades extrínsecas ao ato, e não formalidades intrínsecas relativas 

aos documentos apresentados; portanto, a alteração deveria ser arquivada. 

B) O servidor agiu corretamente porque cumpre à autoridade competente, 

antes de efetivar o registro, fiscalizar a observância das prescrições 

legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados; 

havendo irregularidades, deve ser notificado o requerente para saná-

las. 

C) O servidor não agiu corretamente porque as irregularidades apresentadas 

no enunciado são insanáveis por se referirem a requisitos substanciais e de 

validade do documento, bem como de representação da pessoa jurídica. 

D) O servidor agiu corretamente porque somente o administrador, como órgão 

da pessoa jurídica, tem legitimidade para pleitear o arquivamento da 

alteração contratual; havendo irregularidades, deve ser notificado o 

requerente para saná-las. 

 

 

Comentários: 

 

Questão de média dificuldade e está de acordo com o Código Civil: 

Art. 1.075. A assembleia será presidida e secretariada por 
sócios escolhidos entre os presentes. 



§ 1°. Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de 
atas da assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e 
por sócios participantes da reunião, quantos bastem à 
validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que 
queiram assiná-la. 
§ 2°. Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou 
pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, 
apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis 
para arquivamento e averbação. 
 

  



QUESTÃO 51 

 

Determinado órgão da administração pública indireta (autarquia municipal) 

consultou seu procurador sobre a possibilidade de utilizar-se da arbitragem 

para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis com uma 

sociedade empresária. 

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

 

A) A arbitragem é incompatível com a administração pública, pois todas as 

questões que envolvem entes públicos possuem interesses vinculados de 

toda a coletividade, não sendo, portanto, disponíveis os direitos 

patrimoniais envolvidos. 

B) Não é possível a instituição da arbitragem pela administração pública 

indireta, apenas por órgãos da administração pública direta e, nesse caso, 

a autoridade competente para a celebração de convenção de arbitragem é 

a mesma para a realização de acordos ou transações. 

C) Tanto os órgãos integrantes da administração pública direta quanto indireta 

poderão utilizar-se da arbitragem, que poderá ser de direito ou de 

equidade, a critério das partes, e respeitará o princípio da publicidade. 

D) É possível a utilização da arbitragem pela administração pública direta 

ou indireta, e, uma vez instituída quando aceita a nomeação pelo 

árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários, haverá a 

interrupção da prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua 

instauração. 

 

Comentários: 

 

Questão de alta dificuldade e está regulada na Lei de Arbitragem (Lei n° 

9.307/1996): 

Art. 1º [...] 
§ 1°. A administração pública direta e indireta poderá 
utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis. 
[...] 



Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita 
a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se 
forem vários. 
[...] 
§ 2°. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, 
retroagindo à data do requerimento de sua instauração, 
ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. 

  



QUESTÃO 52 

 

Nanci, empresária individual, contraiu empréstimo com instituição financeira, 

formalizado em contrato de abertura de crédito. A esse contrato foi vinculada 

nota promissória avalizada, emitida pela mutuária em favor da mutuante. 

Em relação à obrigação firmada pelo avalista, assinale a afirmativa correta. 

 

A) A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não 

goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. 

B) A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito goza de 

autonomia em razão do contrato de abertura de crédito ser título executivo 

extrajudicial. 

C) O avalista poderá arguir exceção de pré-executividade em razão da iliquidez 

do título que originou a nota promissória, mesmo que esta tenha força 

executiva e autonomia. 

D) A nota promissória gozará de autonomia somente com a anuência do 

avalista no contrato de abertura de crédito, além da sua assinatura no 

título.  

 

Comentários: 

 

Questão fácil e de abordagem doutrinária e jurisprudencial. 

O contrato de abertura de crédito – assim como o contrato de cartão de 

crédito – é ilíquido porque seu crédito é circulante: a conta poderá estar 

positiva num dia e negativa em outro.  

A única forma de a instituição financeira demonstrar seu crédito está na 

exibição de extrato de conta corrente, documento de sua emissão, que não 

contém a assinatura do devedor. Esta é a razão da iliquidez, não autorizando a 

execução do contrato, que pode ser cobrado por meio de ação monitória. A 

respeito, temos as seguintes súmulas do STJ: 

Súmula 233: O contrato de abertura de crédito, ainda que 
acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título 
executivo. 
 



Súmula 247: 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: A nota promissória vinculada a contrato de 
abertura de crédito não goza de autonomia em razão da 
iliquidez do título que a originou. 
 
 


