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ABORDAGEM DA PROVA
1. O CONTROLE DO TEMPO É FUNDAMENTAL!
•

DE NADA ADIANTA SER APROVADO NO CADERNO DE
QUESTÕES E NÃO TER TEMPO DE PASSAR PARA O
GABARITO.

•

NÃO PARE EM UMA QUESTÃO QUE TENHA DÚVIDA: ELIMINE
AS INCORRETAS E SIGA EM FRENTE – SEU SUBCONSCIENTE
VAI CONTINUAR TRABALHANDO E É POSSÍVEL QUE SE
LEMBRE QUANDO REPASSAR A PROVA.

•

ATÉ PARA CHUTAR COM EFICIÊNCIA É NECESSÁRIO TER
TEMPO.

•

O IDEAL É CONSEGUIR PASSAR POR TODAS AS QUESTÕES
EM 2 HORAS E MEIA DE PROVA, NO MÁXIMO.

ABORDAGEM DA PROVA
2. COMECE A PROVA PELAS MATÉRIAS QUE
VOCÊ MAIS DOMINA.
• GARANTA SEUS PONTOS ANTES DE FICAR
CANSADO!
• É IMPORTANTE PEGAR CONFIANÇA AO LONGO DA
PROVA.

ABORDAGEM DA PROVA
3. NÃO PROCURE A ALTERNATIVA CORRETA!
• A TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES COM
MÉDIA DIFICULDADE É COLOCAR DUAS ALTERNATIVAS
ABSURDAS; UMA CORRETA, NÃO RARO COM TEXTO DA
LEI; E UMA ERRADA, COM APARÊNCIA DE CERTA.
• DOIS EM TRÊS CANDIDATOS ERRAM A QUESTÃO, AO
PROCURAR A CORRETA.
• SE NÃO TIVER TEMPO DE CHUTAR CIENTIFICAMENTE,
COMO ABAIXO, ESCOLHA A ALTERNATIVA QUE ACHAR
CERTA E CHUTE A OUTRA: SUA CHANCE DOBRA!

ABORDAGEM DA PROVA
4. ELIMINE AS ALTERNATIVAS ABSURDAS DA
SUA VIDA!
• RISQUE AS ALTERNATIVAS ABSURDAS PARA NÃO
TER QUE VOLTAR A LÊ-LAS E PERDER TEMPO COM
ISSO.

EMPRESA E EMPRESÁRIO
(EXAME XVII) Assinale a alternativa correta em relação aos
conceitos de empresa e empresário no Direito Empresarial.
A) Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica;
empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com
responsabilidade limitada ao valor das quotas integralizadas.
B) Empresa é qualquer atividade econômica destinada à
produção de bens; empresário é a pessoa natural que exerce
profissionalmente a empresa e tenha receita bruta anual de até
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
C) Empresa é a atividade econômica organizada para a produção
e/ou a circulação de bens e de serviços; empresário é o titular
da empresa, quem a exerce em caráter profissional.
D) Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou
mercancia; empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica
de modo habitual tais atos de comércio.
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COMO CHUTAR
1. OS CONCURSOS PÚBLICOS, EM GERAL,
DISTRIBUEM AS QUESTÕES COM IGUAL NÚMERO
DE ALTERNATIVAS CORRETAS.
• A PROVA DA OAB TEM, PORTANTO, 20 QUESTÕES COM
CADA ALTERNATIVA, PARA EVITAR CHUTES EM UMA
MESMA LETRA.
• USE ISSO AO SEU FAVOR!
• POR EXEMPLO, SE VOCÊ TIVER CERTEZA DE 24
QUESTÕES, SEM TÉCNICA, TERÁ 25% DE CHANCE DE
ACERTAR AS 56 RESTANTES, O QUE DARIAM 14
QUESTÕES. OPS, O TOTAL SERIA DE 38...

COMO CHUTAR
2. AO TERMINAR A PRIMEIRA PASSAGEM PELA
PROVA, PASSE AS QUESTÕES QUE TEM
CERTEZA PARA O GABARITO
• CONTE AS ALTERNATIVAS CORRETAS POR LETRA.
• USANDO OS 24 ACERTOS, POR EXEMPLO:
•
•
•
•

ALTERNATIVA A – 8 QUESTÕES
ALTERNATIVA B – 5 QUESTÕES
ALTERNATIVA C – 4 QUESTÕES
ALTERNATIVA D – 7 QUESTÕES

• A CHANCE MAIOR DE CHUTE ESTÁ, PORTANTO NA
ALTERNATIVA C, DEPOIS NA B E, POR ÚLTIMO, NA D.

COMO CHUTAR
3. REPASSE A PROVA E, SE AINDA NÃO
CONSEGUIR LOCALIZAR O ERRO DAS
QUESTÕES QUE TEVE DÚVIDA, CHUTE ASSIM:
• SE A ALTERNATIVA C NÃO FOI ELIMINADA, POR
ABSURDA, CHUTE TODAS NELA.
• SE C FOR ABSURDA, CHUTE B.
• SE C E B FOREM ABSURDAS, VÁ NA D.
• NÃO CHUTE MAIS NENHUMA ALTERNATIVA A!

QUESTÕES

EMPRESA E EMPRESÁRIO
(EXAME XVII) Assinale a alternativa correta em relação aos
conceitos de empresa e empresário no Direito Empresarial.
A) Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica;
empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com
responsabilidade limitada ao valor das quotas integralizadas.
B) Empresa é qualquer atividade econômica destinada à
produção de bens; empresário é a pessoa natural que exerce
profissionalmente a empresa e tenha receita bruta anual de até
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
C) Empresa é a atividade econômica organizada para a produção
e/ou a circulação de bens e de serviços; empresário é o titular
da empresa, quem a exerce em caráter profissional.
D) Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou
mercancia; empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica
de modo habitual tais atos de comércio.
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EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
(EXAME XX) Maria, empresária individual, teve sua interdição
decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa
permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da
vida civil.
Sabendo‐se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado
curador de Maria, assinale a afirmativa correta.
a) É possível a concessão de autorização judicial para o
prosseguimento da empresa de Maria; porém, diante do
impedimento de José para exercer atividade de empresário, este
nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes.
b) A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a
extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai e curador,
promover a liquidação do estabelecimento.
c) É possível a concessão de autorização judicial para o
prosseguimento da empresa de Maria antes exercida por ela
enquanto capaz, devendo seu pai, José, como curador e
representante, assumir o exercício da empresa.
d) Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento
da empresa de Maria, porém ficam sujeitos ao resultado da empresa
os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os
afetados quanto os estranhos ao acervo daquela.
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MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(EXAME XVII) Paulo, casado no regime de comunhão parcial com
Jacobina, é empresário enquadrado como microempreendedor
individual (MEI). O varão pretende gravar com hipoteca o imóvel onde
está situado seu estabelecimento, que serve exclusivamente aos fins
da empresa. De acordo com o Código Civil, assinale a opção correta.
A) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que
seja o regime de bens, gravar com hipoteca os imóveis que integram o
seu estabelecimento.
B) Paulo não pode, sem a outorga conjugal, gravar com hipoteca os
imóveis que integram o seu estabelecimento, salvo no regime de
separação de bens.
C) Paulo, qualquer que seja o regime de bens, depende de outorga
conjugal para gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu
estabelecimento.
D) Paulo pode, sem necessidade de outorga conjugal, gravar com
hipoteca os imóveis que integram o seu estabelecimento, salvo no
regime da comunhão universal.
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REGISTRO DE EMPRESA
(EXAME XIX) 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.

REGISTRO DE EMPRESA
(EXAME XIX) 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.

ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL
(EXAME XX) P. Industrial S.A, companhia fechada, passa momentaneamente por
dificuldades financeiras que se agravaram com a crise na atividade industrial do país. A
assembleia geral autorizou os administradores a alienar bens do ativo permanente,
dentre eles uma unidade produtiva situada no município de Mirante da Serra, avaliada
em R$ 495.000.000,00.
Considerando‐se que a unidade produtiva da companhia integra seu estabelecimento,
assinale a alterativa correta.
a) A assembleia geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por ser o
estabelecimento uma universalidade de direito, seus elementos devem ser mantidos
indivisíveis e unitariamente agregados para o exercício da empresa.
b) A assembleia geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por ser o
estabelecimento uma universalidade de fato, seus elementos podem ser objeto de
negócios jurídicos próprios, translativos ou constitutivos, separadamente dos demais.
c) A assembleia geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por ser o
estabelecimento um patrimônio de afetação, cabe exclusivamente à companhia a
decisão de desagregá‐lo, e, com isso, limitar sua responsabilidade perante os credores
ao valor da unidade produtiva alienada.
d) A assembleia geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por ser o
estabelecimento elemento de exercício de empresa, a alienação de qualquer de seus
elementos (corpóreos ou incorpóreos) implica a impossibilidade de manutenção da
atividade da companhia, operando‐se sua dissolução de pleno direito.
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EIRELI
(EXAME XXI) Rosana e Carolina pretendem reunir esforços para
empreender uma atividade econômica, constituindo uma Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).
Essa iniciativa será possível se observada a seguinte condição:
A) Rosana poderá indicar Carolina como administradora, mas
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
B) Rosana e Carolina poderão ser coproprietárias de todas as
quotas, mas estas serão indivisíveis em relação a EIRELI, salvo para
efeito de transferência.
C) não será cabível a desconsideração da personalidade jurídica da
EIRELI, diante da limitação de responsabilidade de Carolina ao
valor do capital social.
D) a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de
autor, de que sejam detentoras tanto Rosana quanto Carolina,
vinculados à atividade profissional de ambas, poderá ser atribuída
à EIRELI constituída para a prestação de serviços.
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EIRELI
(EXAME XIX) 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”.
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SOCIEDADE SIMPLES
(EXAME XVIII) O contrato da sociedade do tipo simples Angélica Médicos Associados é
omisso quanto à possibilidade de sucessão por morte de sócio. Inocência, uma das
sócias, consulta você para saber qual a regra prevista no Código Civil para esse caso.
Você respondeu corretamente que, com a morte de sócio,
A) opera‐se a dissolução da sociedade de pleno direito. Caberá a liquidação da quota do
sócio falecido, cujo valor, considerado pelo montante efetivamente realizado, será
apurado, com base no último balanço aprovado, salvo disposição contratual em
contrário.
B) opera‐se a sucessão dos herdeiros do sócio falecido na sociedade. Os herdeiros
poderão pleitear o levantamento de balanço de resultado econômico para verificação
da situação patrimonial da sociedade à data do óbito, salvo disposição contratual em
contrário.
C) opera‐se a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido. Caberá a liquidação
da quota do falecido, cujo valor, considerado pelo montante efetivamente realizado,
será apurado, com base na situação patrimonial da sociedade à data do óbito,
verificada em balanço especialmente levantado, salvo disposição contratual em
contrário.
D) opera‐se a substituição do sócio falecido mediante acordo dos sócios remanescentes
com os herdeiros. Os herdeiros poderão pleitear a liquidação da quota com base no
valor econômico da sociedade, a ser apurado em avaliação por três peritos ou por
sociedade especializada, mediante laudo fundamentado, salvo disposição contratual
em contrário.
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SOCIEDADE SIMPLES
(EXAME XVII) Perseu, em 2012, ingressa numa sociedade
simples, constituída em 2008, formada por cinco
pessoas naturais e com sede na cidade de Primeira Cruz.
De acordo com as disposições do Código Civil sobre a
sociedade simples, assinale a afirmativa correta.
A) Perseu é responsável por todas as dívidas sociais
anteriores à admissão.
B) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
posteriores à admissão.
C) Perseu responde apenas pelas dívidas sociais
contraídas no ano anterior à admissão.
D) Perseu não responde pelas dívidas sociais anteriores
e posteriores à admissão.
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SOCIEDADE LTDA. ADMINISTRAÇÃO
(EXAME XXI) Paula, sócia administradora de Nova Trento Serviços
Automotivos Ltda., cujo capital encontra‐se parcialmente
integralizado, comunica aos demais sócios que pretende se afastar
da administração e indicar sua mãe Maria para a administração. O
sócio Dionísio consulta seu(sua) advogado(a) para saber a
legalidade da indicação e eventual eleição, porque Maria não
integra o quadro social.
O(A) advogado(a) respondeu corretamente que a indicação é
A) legal, desde que seja aprovada pela unanimidade dos sócios
diante da não integralização do capital social.
B) ilegal, porque não existe no contrato cláusula de regência
supletiva pela Lei de Sociedades por Ações.
C) legal, desde que seja inserida no contrato previamente a
possibilidade de a administração ser exercida por não sócio.
D) ilegal, pois o capital social deveria estar integralizado para que a
indicação seja aprovada por maioria de três quartos do capital.
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SOCIEDADE LTDA. ADMINISTRAÇÃO
(EXAME XX) Na sociedade Apuí Veículos Ltda., a sócia Eva foi
eleita administradora pela unanimidade dos sócios, para um
mandato de três anos. Em razão de insuperáveis divergências
com os demais administradores sobre a condução dos negócios,
Eva renunciou ao cargo após um ano de sua investidura.
A eficácia da renúncia de Eva se dará, em relação à sociedade,
desde o momento em que:
a) a assembleia de sócios ratifica o ato de Eva e, em relação a
terceiros, após a averbação da renúncia.
b) é designado novo administrador para substituir Eva; e, em
relação a terceiros, após a averbação ou publicação da renúncia.
c) esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva; e, em
relação a terceiros, após averbação e publicação da renúncia.
d) o termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da
administração; e, em relação a terceiros, após a publicação da
renúncia.
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TRANSMISSÃO DAS AÇÕES
(EXAME XXI) Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais
escriturais da companhia Campos Logística S/A e recebeu do(a)
advogado(a) orientação de como se dará a formalização da
transferência da propriedade.
A resposta do(a) advogado(a) é a de que a transferência das ações
se opera
A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante, na
qualidade de proprietária fiduciária das ações.
B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro de
Ações Nominativas em poder da companhia.
C) pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus
livros, a débito da conta de ações de Lorena e a crédito da conta de
ações de Bernardino.
D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações
Nominativas, datado e assinado por Lorena e por Bernardino ou
por seus legítimos representantes.
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LETRA DE CÂMBIO
(EXAME XX) Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia,
tendo designado Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A
primeira endossante realizou um endosso em preto para Dario,
com proibição de novo endosso.
Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso,
assinale a afirmativa correta.
a) Caso Dario realize um novo endosso, tal transferência terá efeito
de cessão de crédito perante os coobrigados e efeito de endosso
perante o aceitante.
b) Dario não poderá realizar novo endosso no título sob pena de
desoneração de responsabilidade cambial dos coobrigados.
c) Tal qual o endosso parcial, a proibição de novo endosso é nulo
por restringir a responsabilidade cambiária do endossante e do
sacador.
d) Amélia, embora coobrigada, não responde pelo pagamento da
letra de câmbio perante os endossatários posteriores a Dario.
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NOTA PROMISSÓRIA
(EXAME XVII) Lauro emitiu uma nota promissória com vencimento a dia
certo em favor da sociedade empresária W Corretora de Imóveis Ltda.
Embora o título esteja assinado pelo emitente, nele não constam a data e o
lugar de emissão. Há cláusula de juros remuneratórios, com fixação de taxa
anual de 12%. Antes do vencimento, o título recebeu aval em branco
prestado por Pedro, irmão de Lauro.
Sendo certo que os dados omitidos na nota promissória não foram
preenchidos pela sociedade empresária antes da cobrança judicial, assinale
a afirmativa correta.
A) Por se tratar de nota promissória com vencimento a dia certo, é válida a
cláusula de juros remuneratórios.
B) O avalista em branco poderá alegar vício de forma como exceção ao
pagamento perante a sociedade empresária.
C) A ausência do lugar de emissão na nota promissória acarreta sua
nulidade, em razão da autonomia das obrigações cambiais.
D) Todos os dados omitidos na nota promissória deveriam ter sido
preenchidos pela sociedade empresária até o dia do vencimento. Portanto,
a ação de cobrança deverá observar o procedimento da ação monitória.

NOTA PROMISSÓRIA
(EXAME XVII) Lauro emitiu uma nota promissória com vencimento a dia
certo em favor da sociedade empresária W Corretora de Imóveis Ltda.
Embora o título esteja assinado pelo emitente, nele não constam a data e o
lugar de emissão. Há cláusula de juros remuneratórios, com fixação de taxa
anual de 12%. Antes do vencimento, o título recebeu aval em branco
prestado por Pedro, irmão de Lauro.
Sendo certo que os dados omitidos na nota promissória não foram
preenchidos pela sociedade empresária antes da cobrança judicial, assinale
a afirmativa correta.
A) Por se tratar de nota promissória com vencimento a dia certo, é válida a
cláusula de juros remuneratórios.
B) O avalista em branco poderá alegar vício de forma como exceção ao
pagamento perante a sociedade empresária.
C) A ausência do lugar de emissão na nota promissória acarreta sua
nulidade, em razão da autonomia das obrigações cambiais.
D) Todos os dados omitidos na nota promissória deveriam ter sido
preenchidos pela sociedade empresária até o dia do vencimento. Portanto,
a ação de cobrança deverá observar o procedimento da ação monitória.

CHEQUE
(EXAME XVIII) Feijó recebeu de Moura um cheque com cruzamento
especial no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Acerca das disposições legais que disciplinam tal espécie de cheque,
assinale a afirmativa correta.
A) O cheque com cruzamento especial pode ser pago em dinheiro no
estabelecimento contra o qual foi sacado ou mediante apresentação
a uma câmara de compensação.
B) O cruzamento especial não pode ser convertido em geral e a
inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como
não existente.
C) A aposição de vários cruzamentos especiais invalida o cheque,
exceto se o portador, no primeiro cruzamento, indicar o mesmo
banco que o sacado.
D) O cheque com cruzamento especial obriga o sacado a debitar a
quantia indicada no título da conta do emitente e a reservá‐la em
benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação.
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DUPLICATA
(EXAME XXI) Humaitá Comércio e Distribuição de Defensivos Agrícolas
Ltda. sacou 4 (quatro) duplicatas de compra e venda em face de
Cooperativa dos Produtores Rurais de Coari Ltda., em razão da venda de
insumos para as plantações dos cooperados.
Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta.
A) É facultado ao sacador inserir cláusula não à ordem no momento do
saque, caso em que a forma de transferência dos títulos se dará por meio
de cessão civil de crédito.
B) Por se tratar de sacado cooperativa, sociedade simples
independentemente de seu objeto, é proibido o saque de duplicatas em
face dessa espécie de sociedade.
C) Lançada eventualmente a cláusula mandato no endosso das
duplicatas, o endossatário poderá exercer todos os direitos emergentes
dos títulos, inclusive efetuar endosso próprio a terceiro.
D) Sendo o pagamento das duplicatas garantido por aval, o avalista é
equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele
abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao sacado.
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DUPLICATA
(EXAME XVIII) São João da Baliza Transporte Rodoviário Ltda. sacou
duplicata de prestação de serviços no valor de R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais) para recebimento do frete decorrente do transporte de
cargas entre ela e Supermercados Caracaraí Ltda. EPP. Diante do
inadimplemento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a
protesto, sem aceite, com vistas a instruir pedido de falência do sacado.
Com base nas informações do enunciado, assinale a afirmativa correta.
A) Essa duplicata não aceita não é título hábil para instruir pedido de
falência, ainda que protestada e comprovada a prestação dos serviços.
B) Essa duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir
pedido de falência, comprovada a prestação dos serviços.
C) Essa duplicata de prestação de serviços é título hábil para instruir
pedido de falência, caso esteja aceita, protestada e tenha o sacador
comprovado a prestação dos serviços.
D) Essa duplicata não é título hábil para instruir pedido de falência do
destinatário porque o documento apropriado para a cobrança do frete
é o conhecimento de transporte.

DUPLICATA
(EXAME XVIII) São João da Baliza Transporte Rodoviário Ltda. sacou
duplicata de prestação de serviços no valor de R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais) para recebimento do frete decorrente do transporte de
cargas entre ela e Supermercados Caracaraí Ltda. EPP. Diante do
inadimplemento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a
protesto, sem aceite, com vistas a instruir pedido de falência do sacado.
Com base nas informações do enunciado, assinale a afirmativa correta.
A) Essa duplicata não aceita não é título hábil para instruir pedido de
falência, ainda que protestada e comprovada a prestação dos serviços.
B) Essa duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir
pedido de falência, comprovada a prestação dos serviços.
C) Essa duplicata de prestação de serviços é título hábil para instruir
pedido de falência, caso esteja aceita, protestada e tenha o sacador
comprovado a prestação dos serviços.
D) Essa duplicata não é título hábil para instruir pedido de falência do
destinatário porque o documento apropriado para a cobrança do frete
é o conhecimento de transporte.

FRANQUIA
(EXAME XVIII) Pretendendo aderir a um sistema de franquia empresarial, o
microempresário individual SF consulta sua advogada sobre as disposições legais
referentes a esse contrato.
Assinale, dentre as afirmativas a seguir, a que apresenta a informação correta
prestada pela advogada.
A) O franqueador é obrigado a incluir na circular de oferta de franquia
informação em relação ao território de atuação do franqueado, especificando a
possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu
território, ou realizar exportações.
B) Em razão do sigilo dos instrumentos de escrituração, dos balanços e das
demonstrações financeiras dos empresários, o franqueador não é obrigado a
incluir tais documentos nas informações da circular de oferta de franquia.
C) Tratando‐se de franqueador ou franqueado enquadrado como
microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, é
dispensável a presença no contrato de testemunhas e terá validade
independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.
D) Se o franqueador veicular informações falsas na circular de oferta de franquia,
o franqueado não poderá arguir a anulabilidade do contrato, apenas das
cláusulas pertinentes, mas poderá exigir devolução das quantias que já houver
pago, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas.
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FALÊNCIA
(EXAME XIX) 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.
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FALÊNCIA
(EXAME XIX) 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.
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FALÊNCIA
(EXAME XVII) José adquiriu dois refrigeradores a prazo numa das
filiais de Comércio de Eletrodomésticos Ltda., tendo efetuado
pagamento de entrada no valor de 50% do preço. Foi decretada
a falência da vendedora e esta não entregou a mercadoria.
Interpelado o administrador judicial, este resolveu não executar
o contrato. De acordo com as informações do enunciado e as
disposições da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências e
Recuperação de Empresas), assinale a afirmativa correta.
A) O comprador poderá pedir ao juiz da falência a reserva do
valor de seu crédito.
B) O comprador poderá pedir a restituição em dinheiro do valor
pago a título de entrada.
C) O comprador poderá ajuizar ação em face da massa para o
cumprimento compulsório do contrato.
D) O comprador terá seu crédito relativo ao valor pago
habilitado como quirografário na falência.

FALÊNCIA
(EXAME XVII) José adquiriu dois refrigeradores a prazo numa das
filiais de Comércio de Eletrodomésticos Ltda., tendo efetuado
pagamento de entrada no valor de 50% do preço. Foi decretada
a falência da vendedora e esta não entregou a mercadoria.
Interpelado o administrador judicial, este resolveu não executar
o contrato. De acordo com as informações do enunciado e as
disposições da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências e
Recuperação de Empresas), assinale a afirmativa correta.
A) O comprador poderá pedir ao juiz da falência a reserva do
valor de seu crédito.
B) O comprador poderá pedir a restituição em dinheiro do valor
pago a título de entrada.
C) O comprador poderá ajuizar ação em face da massa para o
cumprimento compulsório do contrato.
D) O comprador terá seu crédito relativo ao valor pago
habilitado como quirografário na falência.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(EXAME XX) Mostardas, Tavares & Cia Ltda. EPP requereu sua
recuperação judicial tendo o pedido sido despachado pelo juiz
com a nomeação de Frederico Portela como administrador
judicial.
Em relação à remuneração do administrador judicial, será
observada a seguinte regra:
a) A remuneração não excederá 5% (cinco por cento) do valor
devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
b) Caberá ao devedor arcar com as despesas relativas à
remuneração do administrador judicial e das pessoas
eventualmente contratadas para auxiliá‐lo.
c) A remuneração deverá ser paga até o final do encerramento
da verificação dos créditos e publicação do quadro de credores.
d) Será devida remuneração proporcional ao trabalho realizado
quando o administrador judicial for destituído por
descumprimento dos deveres legais.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(EXAME XVIII) Calçados Machadinho Ltda. requereu sua recuperação judicial e
o pedido foi devidamente processado. O devedor não alterou, no plano de
recuperação, o valor ou as condições originais de pagamento do crédito de
Curtume Arroio do Sal Ltda. EPP, referentes ao contrato de fornecimento de
couro sintético, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).
Com base nessas informações e nas disposições da Lei nº 11.101/2005,
assinale a afirmativa correta.
A) A credora não terá direito a voto nas assembleias de credores realizadas
durante a recuperação judicial e o crédito não será considerado para fins de
verificação de quórum de deliberação.
B) O crédito será novado com a concessão da recuperação judicial, após a
aprovação do plano pela assembleia de credores, como todos os demais
créditos sujeitos à recuperação.
C) A credora poderá votar nas assembleias de credores realizadas durante a
recuperação, com base no valor de seu crédito, na classe dos credores
microempresários e empresários de pequeno porte (Classe 4).
D) A partir do processamento da recuperação judicial, é permitido à credora
ajuizar ação de cobrança em face do devedor pela manutenção das condições
originais de pagamento do crédito no plano de recuperação.
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RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(EXAME XXI) A sociedade empresária Monte Santo Embalagens Ltda. EPP requereu
homologação de plano de recuperação extrajudicial, que continha, dentre outras, as
seguintes disposições:
i) estabelecia a produção de efeitos a partir da data de sua assinatura,
exclusivamente em relação à modificação do valor de créditos dos credores
signatários;
ii) o pagamento antecipado de dívidas em relação aos credores com privilégio
especial, justificando a necessidade em razão do fluxo de caixa;
iii) a inclusão de credores enquadrados como microempresas e empresas de
pequeno porte;
iv) previa, como meio de recuperação, o trespasse de duas filiais.
O devedor enviou carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou
sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o
prazo para impugnação.
Você, como advogado(a) de um desse credores, pretende impugnar a homologação
porque o plano a ser homologado
A) só deve incluir, como meio de recuperação, o parcelamento ou abatimento de
dívidas, com a incidência de juros fixos à taxa de 12% (doze por cento) ao ano.
B) não pode contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento
desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.
C) não pode prever a produção de efeitos anteriores à sua homologação, ainda que
exclusivamente em relação à modificação do valor de créditos dos credores
signatários.
D) não pode incluir credores enquadrados como empresas de pequeno porte,
porque está limitado às classes de credores com garantia real, com privilégio geral,
quirografários e sub‐quirografários.
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