Direito Empresarial
Curso SEFAZ Alagoas
Professor: Cadu Carrilho
1 - CEBRASPE (CESPE) - Promotor de Justiça (MPE PI)/2019 - À luz dos dispositivos legais
do Código Civil acerca do direito de empresa, assinale a opção correta a respeito de empresário e de
sociedade empresarial.
a) Empresários são tanto aqueles que exercem atividade econômica organizada quanto aqueles que
exercem profissões intelectuais, científicas, literárias ou artísticas, ainda que estas atividades não
constituam elementos da empresa.
b) Pessoa que exercer atividade própria de empresário, apesar de legalmente impedida, não
responderá pelas obrigações contraídas ao longo do exercício empresarial.
c) Sócio que se tornar incapaz poderá, nessa condição, dar continuidade à empresa antes
administrada por ele enquanto capaz, desde que seja representado ou assistido por seu tutor ou
curador, independentemente de autorização judicial.
d) Em regra, o empresário individual casado sob qualquer regime matrimonial dependerá de outorga
conjugal para alienar imóveis que integrarem o patrimônio da empresa.
e) Celebram contrato de sociedade as pessoas que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com
bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilhar dos resultados, podendo
ser restrita a atividade a um ou mais negócios determinados.
a) Empresários são tanto aqueles que exercem atividade econômica organizada quanto aqueles que
exercem profissões intelectuais, científicas, literárias ou artísticas, ainda que estas atividades não
constituam elementos da empresa.
ERRADA. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
b) Pessoa que exercer atividade própria de empresário, apesar de legalmente impedida, não
responderá pelas obrigações contraídas ao longo do exercício empresarial.
ERRADA.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
c) Sócio que se tornar incapaz poderá, nessa condição, dar continuidade à empresa antes
administrada por ele enquanto capaz, desde que seja representado ou assistido por seu tutor ou
curador, independentemente de autorização judicial.
ERRADA. Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido,
continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor
de herança.
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§ 1° Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das
circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la,
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes
legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.
d) Em regra, o empresário individual casado sob qualquer regime matrimonial dependerá de outorga
conjugal para alienar imóveis que integrarem o patrimônio da empresa.
ERRADA. Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal,
qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da
empresa ou gravá-los de ônus real.
e) Celebram contrato de sociedade as pessoas que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com
bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilhar dos resultados, podendo
ser restrita a atividade a um ou mais negócios determinados.
CORRETA.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha,
entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios
determinados.

2 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ PR)/2019 - Conforme o Código Civil, equipara-se à
condição de pessoa empresária
a) um grupo de pessoas que pretenda constituir uma cooperativa para intermediar a venda de
produtos fabricados em determinada comunidade.
b) um casal que resolva criar um instituto exclusivamente para difundir informações sobre
determinada causa social.
c) um empresário rural cuja principal atividade seja a agricultura e que esteja devidamente inscrito
no Registro Público de Empresas Mercantis.
d) um artista plástico famoso que angarie grandes valores com a venda de obras plásticas por ele
confeccionadas.

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
a) um grupo de pessoas que pretenda constituir uma cooperativa para intermediar a venda de
produtos fabricados em determinada comunidade.
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ERRADO. Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que
tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art.
967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a
sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

b) um casal que resolva criar um instituto exclusivamente para difundir informações sobre
determinada causa social.
ERRADO.
c) um empresário rural cuja principal atividade seja a agricultura e que esteja devidamente inscrito
no Registro Público de Empresas Mercantis.
CORRETO. Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a
registro.
d) um artista plástico famoso que angarie grandes valores com a venda de obras plásticas por ele
confeccionadas.
ERRADO. Art. 966, Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa.

3 - CEBRASPE (CESPE) - Auditor-Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ RS)/2019 - Entre as
pessoas físicas que estejam em pleno gozo da capacidade civil e às quais a legislação não impeça de
exercer a atividade de empresário estão incluídos os
a) magistrados e membros do Ministério Público.
b) estrangeiros naturalizados há mais de cinco anos para sociedades que desenvolvam atividade de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
c) emancipados.
d) parlamentares federais, no caso de sociedade que goze de favor do poder público.
e) falidos não reabilitados.

Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
Condenados a certos crimes relacionados a norma (art. 1.011, §1º do CC)
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Servidores públicos federais (art. 117, inciso X da Lei 8.112)
Magistrados (art. 36, inciso I da LOMAN)
Membros do Ministério Público (art. 44, inciso III da Lei 8.625)
Militares (art. 29 da lei 6.880)
a) magistrados e membros do Ministério Público.
ERRADO.
b) estrangeiros naturalizados há mais de cinco anos para sociedades que desenvolvam atividade de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
ERRADO. Conforme disposto na CF/88:
Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País
c) emancipados.
CORRETA. Não há vedação legal que obste os emancipados de exercerem atividade de empresário,
uma vez que a cessação da menor idade permite praticarem todos os atos da vida civil:
CC - Art. 5o - Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego,
desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria.
d) parlamentares federais, no caso de sociedade que goze de favor do poder público.
ERRADO. Conforme disposto na CF/88:
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente
de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas
no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o
inciso I, "a";
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d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

e) falidos não reabilitados.
ERRADO. Lei 11.101 - Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade
empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas
obrigações, respeitado o disposto no § 1o do art. 181 desta Lei.

4 - CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Distrito Federal/2019 - Amélia, casada sob o
regime de comunhão universal de bens, exerce empresa na qualidade de empresária individual. Ela
pretende formalizar a colaboração de seu filho, maior de idade, que a ajuda informalmente, tornandoo sócio. Uma vez em sociedade, pretende instituir filial em cidade vizinha sujeita à jurisdição de outro
registro público de empresas mercantis. Para tanto, planeja vender um imóvel que integra o
patrimônio da empresa. Contudo, Amélia desconhece os requisitos legais para essas providências.
Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
Amélia não necessita de prévia outorga conjugal para vender o imóvel pertencente à empresa.
Certo
Errado
Comentários:
Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que
seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou
gravá-los de ônus real.

5 - CEBRASPE (CESPE) - Delegado de Polícia Civil (PC SE)/2018 - A respeito das condições
para o exercício de atividade comercial, julgue o item subsequente.
É vedado transformar registro de empresário individual em registro de sociedade empresária.
Certo
Errado
Comentários:
Art. 968, § 3º Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao
Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário
para registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos arts.
1.113 a 1.115 deste Código.
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6 - CEBRASPE (CESPE) - Oficial Técnico de Inteligência/Área 2/2018 - No que concerne aos
requisitos, impedimentos, direitos e deveres do empresário, aos atos de comércio e aos contratos de
empresas, julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: João, empresário e proprietário de uma loja de roupas, sofreu um acidente
vascular cerebral, razão por que foi decretada a sua incapacidade civil. Assertiva: Nessa situação,
João poderá continuar na empresa, assistido ou representado pelos seus pais, mediante autorização
judicial.
Certo
Errado
Comentários:
Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido,
continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor
de herança.
§ 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das
circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la,
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes
legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

7 - CEBRASPE (CESPE) - Delegado de Polícia Civil (PC SE)/2018 - A respeito das condições
para o exercício de atividade comercial, julgue o item subsequente.
O incapaz é impedido de iniciar atividade empresarial individual, mas poderá, excepcionalmente, ser
autorizado a dar continuidade a atividade empresária preexistente.
Certo
Errado
Gabarito: Correta
CEBRASPE (CESPE) - Advogado da União/2015 - Acerca dos impedimentos, direitos e deveres
do empresário, julgue o item que se segue de acordo com a legislação vigente.
O incapaz não pode ser autorizado a iniciar o exercício de uma atividade empresarial individual, mas,
excepcionalmente, poderá ele ser autorizado a dar continuidade a atividade preexistente.
Certo
Errado
Gabarito: Correta.
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8 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ PR)/2017 - Com relação a empresário e atividade
de empresa, assinale a opção correta.
a) Para instituir sucursal em lugar sujeito à competência de outro registro público de empresas
mercantis, bastará ao empresário averbar a constituição do estabelecimento secundário no registro
público de empresas mercantis da respectiva sede.
b) A empresária casada sob o regime de comunhão universal não precisa da outorga conjugal para
alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa.
c) A continuidade do exercício de empresa por quem era capaz e deixou de sê-lo prescinde de
autorização judicial.
d) É vedada a transformação de registro de empresário individual em registro de sociedade
empresária.
a) Para instituir sucursal em lugar sujeito à competência de outro registro público de empresas
mercantis, bastará ao empresário averbar a constituição do estabelecimento secundário no registro
público de empresas mercantis da respectiva sede.
ERRADO. Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito
à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também
inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá
ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.
b) A empresária casada sob o regime de comunhão universal não precisa da outorga conjugal para
alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa.
CORRETO. Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal,
qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da
empresa ou gravá-los de ônus real.
c) A continuidade do exercício de empresa por quem era capaz e deixou de sê-lo prescinde de
autorização judicial.
ERRADO.
d) É vedada a transformação de registro de empresário individual em registro de sociedade
empresária.
ERRADO. Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que
contenha:
§ 3º Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro
Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para
registro de sociedade empresária, observado, no que couber (...)
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9 - CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado de Alagoas/2017 - Assinale a opção
que apresenta a denominação dada a pessoa capaz ordenada ao exercício profissional de atividade
economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços.
a) sociedade anônima
b) sociedade limitada
c) empresa
d) empreendedor
e) empresário
Comentários:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

10 - CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Judiciária/"Sem
Especialidade"/2017 - Julgue o item a seguir, considerando o entendimento legal e doutrinário
acerca da figura jurídica do empresário e das pessoas jurídicas.
Faculta-se ao empresário a decisão de tornar público o seu objeto social.
Certo
Errado
Comentários:
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha:
I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;
II - a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela
assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua
autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 4º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
III - o capital;
IV - o objeto e a sede da empresa.

11 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ SC)/2019 - À luz do Código Civil, assinale a opção
correta a respeito das empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI).
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a) O nome empresarial deverá ser formado com o uso do termo limitada após a firma ou a
denominação social.
b) A participação do empresário em outra EIRELI é permitida, sendo a ele, entretanto, vedada a
participação em outras espécies societárias.
c) A formação dessas empresas poderá ser resultado da concentração de quotas de outra modalidade
societária na pessoa de um único sócio.
d) As regras previstas para as sociedades em comandita simples serão aplicadas às EIRELI, no que
couber.
e) A constituição de tais empresas exige um capital social integralizado, com valor máximo de
quarenta salários mínimos
a) O nome empresarial deverá ser formado com o uso do termo limitada após a firma ou a
denominação social.
ERRADA - 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.
b) A participação do empresário em outra EIRELI é permitida, sendo a ele, entretanto, vedada a
participação em outras espécies societárias.
ERRADA - Art. 980-A § 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de
responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa
modalidade.
c) A formação dessas empresas poderá ser resultado da concentração de quotas de outra modalidade
societária na pessoa de um único sócio.
CORRETA - Art. 980-A § 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também
poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único
sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
d) As regras previstas para as sociedades em comandita simples serão aplicadas às EIRELI, no que
couber.
ERRADA - Art. 980-A, § 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada,
no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas
e) A constituição de tais empresas exige um capital social integralizado, com valor máximo de
quarenta salários mínimos
ERRADA - 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.
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NOVIDADE: § 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da
empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em
qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de
fraude. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

12 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz de Direito (TJDFT)/2016/XLIII
A respeito da empresa individual de responsabilidade limitada, assinale a opção correta.
a) A empresa individual de responsabilidade limitada não pode resultar da concentração das quotas
de outra modalidade societária em um único sócio.
b) A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada pode figurar em
outras pessoas dessa espécie.
c) A expressão “EIRELI” deve compor o nome empresarial, devendo constar após a firma ou
denominação social da empresa.
d) O capital social desse tipo de empresa não pode ser superior a cem vezes o maior salário mínimo
vigente no país.
e) Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas
para as sociedades simples.

13 - CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado de Pernambuco/2015 - Considerando
que Luciana e Carlos sejam casados em regime de comunhão parcial de bens há dez anos e tenham
um filho, julgue o seguinte item.
Luciana e Carlos poderão contratar sociedade com terceiros, mas não entre si.
Certo
Errado
Comentários:
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde
que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação
obrigatória.

14 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ PB)/2015/53º
No que se refere ao direito de empresa, assinale a opção correta.
a) Conforme entendimento dominante do STJ, a finalidade lucrativa não é requisito para que
determinada atividade seja considerada empresária.
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b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade empresarial não responde pelas obrigações
contraídas.
c) O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no
exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do
imóvel ao patrimônio empresarial.
d) De acordo com entendimento sumulado pelo STJ, é vedada a penhora da sede do estabelecimento
comercial.
e) A inscrição no registro público de empresas mercantis é obrigatória ao empresário cuja atividade
rural constitua sua principal profissão.
a) Conforme entendimento dominante do STJ, a finalidade lucrativa não é requisito para que
determinada atividade seja considerada empresária.
ERRADO. O STJ entende que a finalidade lucrativa é requisito para que determinada atividade seja
considerada empresária.
b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade empresarial não responde pelas obrigações
contraídas.
ERRADO. Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de
empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
c) O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no
exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do
imóvel ao patrimônio empresarial.
CORRETA. Enunciado 58 da II Jornada de Direito Comercial:
O empresário individual casado é o destinatário da norma do art. 978 do CCB e não
depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no
exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à
conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com
a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de
empresas mercantis.
Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que
seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou
gravá-los de ônus real.
d) De acordo com entendimento sumulado pelo STJ, é vedada a penhora da sede do estabelecimento
comercial.
ERRADO. Sumula 451: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.
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e) A inscrição no registro público de empresas mercantis é obrigatória ao empresário cuja atividade
rural constitua sua principal profissão.
ERRADO. Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a
registro.

15 - CEBRASPE (CESPE) - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área VII/Consultor
Legislativo/2014
No que se refere às regras gerais do direito de empresas, julgue o seguinte item.
O conceito de empresário previsto no Código Civil engloba todas as pessoas físicas e jurídicas que
exercem qualquer atividade econômica organizada.
Certo
Errado

16 CEBRASPE (CESPE) - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área VII/Consultor
Legislativo/2014
No que se refere às regras gerais do direito de empresas, julgue o seguinte item.
Não se considera comerciante o sócio de sociedade empresária que pratica atos mercantis na
condição de representante da sociedade.
Certo
Errado

17 CEBRASPE (CESPE) - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área III/Consultor
Legislativo/2014
Julgue o item que se segue, relativo a empresário individual e sociedades simples e empresárias.
O empresário casado em regime da comunhão parcial de bens necessita da outorga conjugal para
alienar os imóveis que integram o patrimônio de sua empresa.
Certo
Errado
Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que
seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou
gravá-los de ônus real.
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18 CEBRASPE (CESPE) - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área IV/Consultor
Legislativo/2014
Acerca das formas de organização societária e dos títulos de crédito, julgue o item subsequente.
O fato de haver previsão, no ordenamento jurídico, de empresa individual de responsabilidade
limitada não extingue a possibilidade de um empresário individual, pessoa física, exercer a empresa
em seu próprio nome, assumindo todo o risco da atividade.
Certo
Errado

19 - CEBRASPE (CESPE) - Procurador Federal/2013
Julgue o próximo item, a respeito dos direitos reais, da posse, do direito de empresa e do Estatuto
do Idoso.
O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas
obrigações que ele assumir, seja civis, seja comerciais.
Certo
Errado

20 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ MA)/2013 Assinale a opção correta referente ao
direito de empresa.
a) O adquirente de um estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência do bem, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo
solidariamente obrigado, pelo prazo de seis meses, a pagar os créditos vencidos a partir da
publicação, e os demais, a partir da data do vencimento.
b) De acordo com disposição expressa do novo Código Civil, o incapaz não pode exercer atividade
empresarial.
c) De acordo com o Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Segundo a doutrina,
organização é entendida como a cumulação necessária de capital, mão de obra, insumos e tecnologia.
d) O Código Civil reconhece a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, constituída
por uma única pessoa natural titular da totalidade do capital social subscrito, que deverá ser igual ou
superior a cem vezes o maior salário mínimo vigente no país.
a) O adquirente de um estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência do bem, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo
solidariamente obrigado, pelo prazo de seis meses, a pagar os créditos vencidos a partir da
publicação, e os demais, a partir da data do vencimento.
ERRADA – Próxima aula.
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b) De acordo com disposição expressa do novo Código Civil, o incapaz não pode exercer atividade
empresarial.
ERRADA - Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido,
continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor
de herança.
c) De acordo com o Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Segundo a doutrina,
organização é entendida como a cumulação necessária de capital, mão de obra, insumos e tecnologia.
CORRETO. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
d) O Código Civil reconhece a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, constituída
por uma única pessoa natural titular da totalidade do capital social subscrito, que deverá ser igual ou
superior a cem vezes o maior salário mínimo vigente no país.
ERRADA. 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.

21 - CEBRASPE (CESPE) - Juiz Federal (TRF 5ª Região)/2013/XII
De acordo com o Código Civil, o exercício da atividade empresarial por pessoa legalmente impedida
a) implica a nulidade dos atos praticados.
b) implica a anulabilidade dos atos praticados.
c) resulta no dever de responder pelas obrigações contraídas.
d) consiste em crime contra a fé pública.
e) consiste em crime contra a administração da justiça.

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
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