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Questão número 31

Gabarito: E

Comentários: O consenso unânime dos sócios pode levar à extinção tanto a sociedade com prazo
indeterminado quanto a sociedade com prazo determinado. A alternativa menciona “deve” quando seria
mais correto o “pode” (Clássico em questões CESPE). O mecanismo específico para a dissolução da
sociedade com prazo indeterminado é a deliberação dos sócios por maioria absoluta. Comentário baseado
nos art. 1033, II e III, em interpretação conjugada com o art. 1044, ambos do Código Civil.

Questão número 37

Gabarito E

Comentários: Geraldo é administrador de uma sociedade em comum. Neste modelo de sociedade, o sócio
responde subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Porém, não existe
responsabilidade subsidiária para o sócio que contratou pela sociedade, assumindo a condição de
administrador. Para o administrador da sociedade em comum, a responsabilidade será pessoal e direta com
a sociedade. Comentário baseado no art. 990, do Código Civil.

Questão número 38

Gabarito E

Comentários: Um dos requisitos para se pleitear a recuperação judicial é o fato de o devedor estar em
exercício regular há mais de 2 anos. Por sua vez, a sociedade em comum é uma sociedade despersonificada
e, portanto, não tem como pleitear recuperação judicial. Comentário baseado no art. 48, da Lei nº
11.101/05.

Questão número 39

Gabarito C

Comentários: Os sócios de uma sociedade em comum, desde que não tenham poderes de gestão e que,
portanto, não contratem pela sociedade, terão responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada pelas
obrigações sociais. Comentário baseado no art. 990, do Código Civil.



Em geral, o conteúdo da prova veio dentro do esperado, contemplando o Direito Societário, a parte mais
festejada do Direito Empresarial, em provas e em concursos em geral, além de 1 item tratando
especificamente sobre recuperação judicial. As respostas são todas baseadas em lei seca. Salvo melhor
juízo, não vislumbro possibilidade de Recurso em Direito Empresarial.
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