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PREFÁCIO

Este material é destinado a bacharéis em Direito que buscam a aprovação na segunda fase do exa-
me de da OAB e que vão prestar prova na área de Direito Empresarial, a qual exige compreensão acerca do 
exercício da atividade econômica organizada de fornecimento de bens ou serviços.

Sabemos o quão importante é a sua aprovação e, para isso, indicamos algumas informações úteis 
sobre a prova neste guia prático de estudos. Trata-se de um material estrategicamente elaborado, com 
base em estudo aprofundado do perfil da prova do Exame de Ordem e da banca FGV, contemplando, a 
partir dessa análise, caderno para treinar a resolução de questões discursivas, que envolvem tanto temas 
de ordem teórica quanto redação de peça. A apresentação das questões indica uma informação impor-
tante: a recorrência, expressa em dados quantitativos, do tema nas provas anteriores, o que significa 
uma dica prática do quanto cada tema e exercício são fundamentais para a sua preparação para a prova 
prático-profissional.

Nesse sentido, este é um material para guiar o seu estudo e faz parte do projeto do Ceisc: estudo 
direcionado a temas que são reiterados nas provas e marcados estatisticamente para que você possa vi-
sualizar a probabilidade de cada tema ser abordado na prova. Assim, com este material e com seus vários 
cursos preparatórios para o Exame da OAB, o Ceisc propõe uma vasta experiência de imersão em conteú-
dos da prova e treino de resolução de questões. E, para isso, mostra a pertinência de cada tópico em cada 
disciplina, estimulando a aprendizagem significativa e os treinos de resolução de questões, para os quais 
este Caderno é um (e não o único) meio de preparação para a solução das quatro questões discursivas e da 
resolução da peça prático-profissional que esperam por você no dia da prova. O Ceisc oferece um método 
de estudo que, comprovadamente, já ajudou muitos milhares de bacharéis em Direito a ter a tão sonhada 
carteirinha vermelha da OAB, sendo, com muito orgulho, o curso que mais aprova no Exame da OAB.

O que é necessário para a sua aprovação?
É perceptível que, para alcançar a aprovação no Exame da OAB, não basta conhecimento. Essa 

constatação fica evidente pelo índice geral de reprovação, que gira em torno de 70% a 80%. Ou seja, entre 
dez candidatos, sete e oito bacharéis não conseguem alcançar a aprovação, por uma série de fatores, que 
não se restringem à falta de conhecimento ou estudo.

Em outras palavras, a preparação para o Exame da OAB exige estratégia, não só para adquirir o 
conhecimento necessário, mas também de organização do estudo, que envolve: a) o que estudar; b) como 
estudar; c) gestão de tempo. Talvez você esteja se questionando: mas e o controle emocional? Sim, porque 
a maioria dos candidatos atribui a reprovação ao nervosismo. Evidente que o controle emocional é impres-
cindível para a aprovação (aliás, para qualquer ação da vida), mas você conseguirá ter mais efetividade no 
domínio das suas emoções e controlar o nervosismo se estiver seguro quanto “ao que estudar”, “como 
estudar” e “gestão do tempo”. Se conseguir controlar esses três vetores, ficará menos nervoso(a) (entenda: 
menos nervoso(a), porque esse sentimento lhe acompanhará até o dia da lista definitiva dos aprovados).

Logo, parece-nos elementar, e isso também é fruto de estudo realizado pela equipe do Ceisc, 
que a principal causa de reprovação, além do nervosismo, consiste na ausência e/ou mau uso da estra-
tégia adequada.

A metodologia proposta pelo Ceisc talvez não seja a mais fácil, mas, e falamos isso com a ex-
periência de muitos anos, parece-nos a mais efetiva em proporcionar ao bacharel maior probabilidade 
de aprovação. 

A metodologia está centrada em dois pilares básicos: conteúdo e questões. O conteúdo envolve 
aulas com professores especialistas não só em exame de ordem, mas também com atuação acadêmica, 
já que todos foram ou são professores universitários, com titulação em mestrado, doutorado e pós-dou-
torado, além de conteúdo teórico estratégico e esquematizado produzido por esses mesmos professores, 
contemplando temas cuidadosamente mapeados pela equipe do Ceisc, levando em conta os temas mais 
cobrados no exame da OAB. 

Mas de nada adianta uma metodologia sem que existam ferramentas que proporcionem efetiva 
organização dos estudos, que devem ser rigorosamente seguidas. Por isso, a equipe Ceisc elaborou um 
cronograma de estudos cuidadosamente pensado junto com os professores. Um cronograma efetivo, que 
proporcione ao bacharel e à bacharela a possibilidade de organizar seus estudos de forma estratégica e 
equilibrada. Na verdade, são cronogramas de estudos, pois buscam atender às necessidades e possibilidades 
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de cada examinando(a), desde aquele que optou por se preparar com antecedência (é para esses o crono-
grama 90 (noventa) dias), até o que, por uma razão ou outra, decidiu iniciar os estudos em período mais 
próximo da prova (para esse, o cronograma de 60 (sessenta) ou 30 (trinta) dias). Para cada cronograma, há 
indicação dos temas relevantes que devem ser estudados.

Há, ainda, a prova propriamente dita. Sim, porque o bacharel também deve saber que há estra-
tégias também para a resolução das questões. Ou seja, como resolver quatro questões discursivas e uma 
peça prático-processual em cinco horas? E, nesse particular, já adiantamos duas dicas, que ilustramos com 
detalhamento em nossos cursos e que você pode pôr em prática ao resolver as questões deste Caderno. 
Primeira dica: cada pergunta do Exame, na segunda fase, é normalmente apresentada com base em um 
caso hipotético e sobre ele faz-se um questionamento. Analise o caso hipotético com atenção, observando 
cada elemento do caso (partes, fatos, relação de causalidade, efeito e conflito apresentado). A leitura aten-
ta do caso permite compreender o foco temático da pergunta, que deve ser decifrada com atenção ao que 
se pede. Responda de forma direta e fundamentada as questões, demonstrando conhecimento jurídico e 
interpretação das normas legais aplicadas ao caso hipotético. E quanto às peças? Treinar muito as várias 
possibilidades, a argumentação e a estrutura de cada uma delas. Afinal, tudo conta quando se considera 
a nota final de cada questão: cuide, então, da estrutura da peça, da fundamentação jurídica e, claro, da 
expressão, pois uma redação fluida e sequencial é também elemento de demonstração de competências 
necessárias ao exercício profissional. 

Vamos à segunda dica: este Caderno está organizado, contendo questões discursivas e de redação 
de peça prático-processual de todas as disciplinas. A proposta é que você resolva cada questão discursiva 
de cada disciplina e elabore cada peça, procurando anotar as suas dificuldades, se houver, e reforçar os co-
nhecimentos que você demostra já ter consolidado. A estratégia é sempre treinar a resolução de questões 
e a redação de peça para que você possa se ambientar com o estilo da prova na segunda fase do Exame e 
poder estudar, com mais dedicação e foco, aqueles temas que eventualmente você identificar maior dificul-
dade. Se isso ocorrer com você uma insegurança ao resolver qualquer questão deste Caderno, orientamos 
que busque sanar as dúvidas por meio de aulas, conteúdo explicado em materiais textuais ou até audiovi-
suais, como videoaulas, podcast etc. Então, anote: a sua aprovação na segunda fase da prova depende de 
uma estratégia de estudos que contemple resolução de questões, em seus vários formatos e tipos de peças 
que podem ser cobradas na prova, e estudo direcionado em cada assunto.

Temos certeza de que, se você estiver munido de bons instrumentos e materiais de apoio ao estudo, 
vai ser possível aprovar e dar aquele soco missioneiro Exame, sinal de que sua força e conhecimento valem 
sempre a pena. 

Que este Caderno seja um dos meios para o seu sucesso na segunda fase do Exame da OAB e re-
curso produtivo para a sua esperada aprovação na prova.
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CONTESTAÇÃO 

 Quantas vezes já caiu na prova?

Já foi cobrada 3 (três) vezes, nos exames: VI, XIII (contestação ao requerimento de falência) e XXV 
(reaplicação em Porto Alegre – RS).

 Como identificar no enunciado?

A contestação é oferecida após a citação do Réu. 
Exemplo:
Peça VI Exame: “Todavia, em 15-2-2010, ainda 

inconformados com a deliberação societária em ques-
tão, 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, am-
bos da Lei no 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.”.

PALAVRA MÁGICA: PEÇA: 

PE
D

IU
 PRA PARAR

PARO
U

!

Citação Contestação 

 Qual a base legal?

art. 335 e seguintes do CPC

 Qual o prazo?

15 (QUINZE) DIAS

• O prazo para apresentação é de 15 (quinze) dias, a contar:
• Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qual-

quer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;
• Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresen-

tado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I ;
• Da data inicial prevista no art. 231 , de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.

 Qual o conteúdo?

• A confirmação da qualificação do réu (essa qualificação já foi feita, pelo autor, na petição ini-
cial), lembrando-se que a contestação deve vir acompanhada de procuração ao advogado que 
a subscreve; 

• Um breve resumo sobre a matéria de fato e de direito apresentada pelo autor; um sumário, 
optativo – conquanto bastante útil para a boa compreensão da defesa –, sobre os pontos que 
serão abordados; 
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Estruturação

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL – AUTORAL

Contestação com Reconvenção

ENUNCIADO
A empresa Minha Casa Bonita Ltda., represen-

tada por sua administradora Catarina, ajuizou ação de 
enriquecimento ilícito no dia 10 de junho de 2022, em 
face da empresa 15deMaio Lanches Rápidos Ltda., cujo 
administrador é Petrúquio.  

A ação foi ajuizada na 2a Vara Cível de Araguaí-
na/TO, com o número 1.258.000/2022.

A demandante explicou na ação que Petrúquio 
adquiriu, em fevereiro de 2022, uma mesa e duas ca-
deiras de escritório para sua empresa, dando em paga-
mento 5 (cinco) cheques de R$500,00 (quinhentos reais) 
cada, sendo o primeiro à vista e os quatro restantes 
“pré-datados”, com vencimento para 05 de março, 05 
de abril, 05 de maio e 05 de junho, respectivamente. No 
dia 05 de abril a loja apresentou ao banco, para saque, 
além do cheque do mês correspondente, também os 
cheques dos meses de maio e junho.

Petrúquio então procura você como advogado, 
relatando que, em razão de não possuir fundos suficien-
tes em conta, a apresentação antecipada dos cheques 
prejudicou a empresa, o que acarretou, além da falta de 
crédito na praça e a retomada dos bens adquiridos para 
seu escritório, o encerramento de sua conta bancária, 
danos somados em R$8.000,00 (oito mil reais). Além 
disso, Petrúquio relata ter se sentido humilhado com 
toda a situação, objetivando então obter o dobro do 
valor dos danos em indenização.

Após o ajuizamento da ação, foi marcada au-
diência de mediação entre as partes para o dia 25 de 
junho de 2022, no entanto, ela não foi exitosa. Desta 
forma, você deve elaborar a peça cabível para o caso 
concreto. Considere a data de hoje como sendo 30 de 
junho de 2022. (Valor: 5,00)
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PETIÇÃO INICIAL DE ANULAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 

(SOCIEDADE LIMITADA)

 Como identificar no enunciado?

• O enunciado trará informações sobre o desrespeito de alguma previsão legal que afete as deci-
sões tomadas em reunião.

 Qual a base legal?

art. 318 do CPC e art. 1.072, § 1o do CC

 Qual o prazo?

Geral: 2 (dois) anos, de acordo com o art. 179 do CC

 Qual o conteúdo?

• Competência: Justiça Estadual do local onde a empresa está situada, conforme art. 53, inciso 
III, alínea a, do CPC.

• Qualificação das partes: Autor(es) e Réu(s).
• Descrição dos Fatos.
• Fundamentos jurídicos: dependem muito das informações que o enunciado irá dispor, mas 

em síntese pode ser alegado:
• Decisão foi tomada em reunião, quando deveria ser tomada em assembleia, tendo em vista a 

sociedade possuir mais de dez sócios, conforme previsão do art. 1.072, § 1o do Código Civil;
• Discorrer sobre o quórum de modificação contratual da sociedade ser de ¾ (três quartos) do 

capital social, conforme previsão do art. 1.071, inciso V do Código Civil, combinado com o art. 
1.076, inciso I do mesmo código;

• Defender que se aplica às reuniões o disposto às assembleias, conforme o art. 1.079 do Código 
Civil, por isso, a deliberação a instalação da assembleia não poderia ter ocorrido com “x” sócios, 
porque não são 3⁄4 do capital social, consoante o art. 1.074, caput, do Código Civil.

• Tempestividade.
• Valor da Causa.

 Quais os pedidos?

• Procedência da ação para anular a reunião, em conformidade com o art. 1.072, § 1o, do C.C, 
pelas irregularidades de deliberação, ou demais vícios, previstos nos arts. 1.074, caput, e 1.071, 
inciso V, c/c 1.076, inciso I, todos do C.C.;

• Citação da sociedade empresária, para que conteste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 
art. 335 do CPC;

• Opção pela audiência de mediação e/ou conciliação conforme disposto no art. 334 do Código 
de Processo Civil;

• Condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos 
do art. 85 do Código de Processo Civil;

• Produção de provas, sobretudo, a juntada da ata de reuniões e contrato social.
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1832a fase

Cristiane P. P. de Menezes, Douglas M. de Azevedo e Luciana Aranalde

 Estruturação

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

Petição Inicial de Anulação de Reunião de Sócios

ENUNCIADO
Seis Comércio de Automóveis Seminovos LTDA., 

empresa que tem como sócios: Guilherme, Nidal, Leo-
nardo, Patrícia, Franciele, Mateus, Caroline, Douglas, 
Tatiane, Luciana, Mauro e Luiz, sendo Patrícia a sócia 
administradora com previsão no contrato social. A 
sociedade empresária está situada na cidade de São 
José do Rio Preto – SP. Patrícia exercia a função de 
administradora da sociedade desde sua constituição, 
ocorre que, após o decurso de 10 anos deseja não mais 
deseja permanecer na administração da sociedade em 
razão de estar se formando no curso de direito e deseja 
emprenhar-se nos estudos para aprovar no Exame de 
Ordem e posteriormente dedicar-se a advocacia.

Patrícia precisa que os sócios se reúnam e deli-
berem sobre um novo administrador para a sociedade. 
Para tanto, expede edital convocando os sócios para 
reunião. Patrícia fixou na ordem do dia que a reunião 
servirá para votação de um novo administrador para 
empresa e consequente modificação do contrato so-
cial. No dia 09 de julho de 2021 é instaurada reunião, 

em primeira chamada, com a presença de seis sócios, 
que possuem em conjunto sessenta por cento do ca-
pital social, incluindo Patrícia. A modificação do sócio 
administrador foi aprovada por cinco dos seis sócios 
presentes, sendo que Nidal passou a ser o administrador 
da sociedade. Fora lavrada a ata e assinada por todos 
os presentes, após, levada ao registro competente para 
arquivar e averbar em 28 de julho de 2021.

Inconformada com a decisão, a sócia Franciele, 
que possui vinte por cento do capital social da empresa, 
procura você na condição de advogado(a) especialista 
na área empresarial em setembro de 2021 para verificar 
se existe algo possível de ser feito para que Nidal não 
seja o administrador da Seis Comércio de Automóveis 
Seminovos LTDA.

Ante o exposto, redija a peça cabível para de-
fender os interesses da sócia Franciele, considerando 
que a comarca de São José do Rio Preto possui cinco 
varas cíveis, sendo que a quarta vara cível possui com-
petência empresarial. (Valor: 5,00)
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184 2a fase

Direito Empresarial

Texto da Peça prático‑profissional – 1/5
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5172a fase

Cristiane P. P. de Menezes, Douglas M. de Azevedo e Luciana Aranalde

A) Sim. Apenas pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos órgãos de admi-

nistração, não sendo a nacionalidade um requisito para tanto, nos termos do que dita 

o art. 146, da Lei no 6.404 de 1976.

B) Sim. Todavia, a posse de administrador residente ou domiciliado no exterior fica con-

dicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para, até, no 

mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do administrador, receber 

citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária e citações e 

intimações em processos administrativos instaurados pela Comissão de Valores Mobiliá-

rios, no caso de exercício de cargo de administração em companhia aberta, nos termos 

do art. 146, § 2o, da Lei no 6.404 de 1976.
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518 2a fase

Direito Empresarial

QUESTÃO 14

Eduarda, uma das três sócias da Mundo Estiloso Ltda, insatisfeita com as decisões que esta-
vam sendo tomadas em relação à administração do negócio, decide exercer o seu direito de retirada 
da sociedade, averbando no registro competente a sua saída na data de 03 de agosto de 2019. Em 
março de 2021, Eduarda tomou conhecimento de que Maria, uma ex-funcionária da loja de roupas, 
despedida em janeiro de 2021, ingressou com uma reclamatória trabalhista, reivindicando valores a 
título de horas extras. A partir desse caso, responda as questões a seguir:

A) Eduarda será responsável pelos débitos devidos à Maria em eventual procedência dos pedidos na 

reclamatória trabalhista? 

B) Qual é o prazo para liquidação da quota de Eduarda e o prazo para pagamento do valor corres-

pondente? 
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638 2a fase

Direito Empresarial

QUESTÃO 74

Maria Paula Modas, empresária individual, ajuizou ação de execução, embasada em título exe-
cutivo extrajudicial inadimplido, contra a sociedade empresária Auto Peças Soares Ltda, antes da 
quebra da empresa. Tendo em vista a quebra de Auto Peças Soares, que foi decretada em sentença, 
responda os questionamentos a seguir.

A) Por ter sido ajuizada antes da quebra, é possível que Maria Paula dê sequência aos atos expropria-

tórios no processo de execução? 

B) Tendo em vista a habilitação dos créditos em falência, a atualização do cálculo deve considerar qual 

marco? 
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