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Apresentação
Querido(a) aluno(a), eu me chamo Dicler Forestieri Ferreira, atualmente ministro aulas presenciais e a distância de Direito Civil, Direito Penal, Direito Empresarial
e Legislação Tributária Municipal em diversos cursos do Brasil.
Ocupei, por mais de nove anos, o cargo de Auditor-Fiscal Tributário do Município de São Paulo (ISS-SP). Fui aprovado em SP no concurso de 2006 e entrei em
exercício no ano 2007. Antes deste concurso também exerci o cargo de Auditor-Fiscal de Tributos do Estado da Paraíba (ICMS-PB – concurso em 2006) e fui oficial
da Marinha do Brasil durante doze anos e meio; além de ter sido aprovado em 6º
lugar para o concurso de Auditor-Fiscal de Tributos do Estado do Rio Grande do Sul
(ICMS-RS - 2006).
Após algum tempo somente dando aulas, retomei os estudos e recentemente fui
aprovado em 16º lugar no TCE-AM em 2015 (Auditor-Substituto de Conselheiro)
e em 2º lugar no TCM-RJ (Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro) em
2015/2016 (Conselheiro-Substituto), cargo que ocupo atualmente.
Por ter sido aprovado em alguns excelentes concursos, creio ter condições de
lhe dizer qual a melhor forma para conseguir tal sucesso. Entretanto, nem só de
glórias é feita a vida de um “concurseiro”, pois também fiquei reprovado em outros
treze concursos. Ou seja, creio que também sei o que não deve ser feito para ser
reprovado.
Além de ter escrito dois livros de Direito Penal, sou coautor de dois livros de
questões comentadas de Direito Civil, um da banca CESPE/UnB e outro da Fundação
Carlos Chagas.
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Com isso, espero poder ajuda-lo nessa árdua caminhada que é a preparação
para concursos públicos.
A respeito do concurso para o ISS Porto Alegre (Cargo: Auditor-Fiscal), sabemos
que o edital ficou a cargo da banca FUNDATEC.
Conteúdo Programático – ISS POA 2019 – Direito Empresarial
2.1. Empresa. Empresário. Estabelecimento. 2.2. Microempresa e empresa de
pequeno porte (Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações até a publicação do Edital). Microempreendedor Individual. Empresa individual de responsabilidade limitada. 2.3. Conceito de sociedades. Sociedades não personificadas e
personificadas. Sociedade simples. Desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresaria. 2.4. Sociedade limitada. Sociedades por ações (Lei Federal
n. 6.404/1976, e suas alterações até a publicação do Edital). Sociedade cooperativa. Operações societárias. Sociedades Coligadas. Dissolução e liquidação de sociedades. 2.5. Prepostos. Escrituração. Órgãos sociais; responsabilidade dos sócios;
responsabilidade dos administradores. 2.6. Títulos de crédito. 2.8. Contratos Empresariais. 2.8. Recuperação judicial e extrajudicial. Falência (Lei n. 11.101/2005 e
suas atualizações até a publicação do Edital). Classificação creditória. 2. 10. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
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Divisão das Aulas de acordo com o Conteúdo Programático
O nosso curso será dividido da seguinte forma:
Aula 1

2.1. Empresa. Empresário.

Aula 2

Estabelecimento. 2.2. Microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações até a publicação do Edital). Microempreendedor Individual. Empresa individual de responsabilidade limitada.

Aula 3

2.3. Conceito de sociedades. Sociedades não personificadas e personificadas.
Sociedade simples. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária. Sociedade cooperativa.

Aula 4

2.4. Sociedade limitada. Operações societárias. Sociedades Coligadas. Dissolução e liquidação de sociedades. 2.5. Prepostos. Escrituração. Órgãos sociais; responsabilidade dos sócios; responsabilidade dos administradores.

Aula 5

3.3 Sociedade anônima. 3.4 Lei Federal n. 6.404/1976 e suas alterações.

Aula 6

2.8. Recuperação judicial e extrajudicial. Falência (Lei n. 11.101/2005 e suas atualizações até a publicação do Edital). (parte 1)

Aula 7

2.8. Recuperação judicial e extrajudicial. Falência (Lei n. 11.101/2005 e suas atualizações até a publicação do Edital). (parte 2) Classificação creditória.

Aula 8

2.6. Títulos de crédito. (parte 1)

Aula 9

2.6. Títulos de crédito. (parte 2)

Aula 10

2.8. Contratos Empresariais. (parte 1)

Aula 11

2.8. Contratos Empresariais. (parte 2)

Aula 12

2. 10. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.

Aulas 13

Rota Final

Característica das questões de Direito Empresarial elaboradas pela banca FUNDATEC
A banca FUNDATEC não possui um vasto histórico de questões na disciplina Direito Empresarial. Sendo assim, utilizarei questões de bancas diversas em nossas aulas
e, sempre que possível, colocarei as questões FUNDATEC que conseguir encontrar.
A minha percepção nas poucas questões existentes é que ela cobra, comumente,
a literalidade da lei.
Sendo assim, ao longo de nosso curso teremos muitas questões nesse estilo.
Bons estudos!!!
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EMPRESA. EMPRESÁRIO
1. O Direito Empresarial
Para vivermos possuímos diversas necessidades. Dentre estas estão as necessidades de consumir bens e serviços como alimentos, roupas, moradia, saúde,
educação etc. No mundo contemporâneo em que vivemos esses bens e serviços
nos são disponibilizados, em grande parte, por organizações econômicas voltadas
a negociar no mercado: o fenômeno da Empresa.
A empresa é uma atividade econômica organizada, voltada para a produção
ou circulação de bens ou serviços, exercida por uma pessoa (física ou jurídica) que
articula os quatro fatores de produção (capital, mão-de-obra, insumo e tecnologia).

articula os seguintes fatores de
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O Direito Empresarial, portanto, é o ramo do direito que se preocupa com as relações entre empresas, ou seja, cuida do exercício da atividade econômica organizada voltada para o fornecimento de bens ou serviços, e se preocupa com a forma
como as leis são interpretadas pela doutrina e jurisprudência.

2. História e Evolução do Direito Empresarial
2.1. A Primeira Fase (Subjetiva). A época das Corporações de
Ofício
O Direito Comercial tem suas raízes na Idade Média, onde se tinha uma sociedade ainda extremamente feudal, mas já com iminentes sintomas do crescimento
do comércio e ascensão da classe burguesa. O poder político era altamente descentralizado e não havia um direito que amparasse de forma satisfatória a atividade mercantil. É nesse contexto, e apoiado pela burguesia (classe que praticava o
comércio), que surge o Direito Comercial, advindo da necessidade de se criar um
direito autônomo, com regras e princípios próprios voltados à regulamentação da
atividade mercantil. Este momento é conhecido como a primeira fase do Direito
Comercial. Nesta primeira fase, a sua principal característica era o seu caráter subjetivista. Ou seja, o critério que permitia que se aplicassem as regras do Direito
Comercial dependia se o sujeito fazia ou não parte das chamadas Corporações
de Ofício (poderosas entidades burguesas que reuniam artesãos e comerciantes
europeus e gozavam de significativa autonomia frente aos senhores feudais e ao
poder real).
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Dessa forma, bastava que uma das partes fosse comerciante (participasse de
uma corporação) para que a relação entre elas fosse regulamentada pelo direito comercial, adotando-se, portanto, um critério subjetivo (porque com base no
sujeito) para a definição do seu âmbito de incidência. Outra, importante, característica dessa primeira fase eram as suas normas pseudo-sistematizadas, sem a
participação estatal, oriundas dos usos e costumes e nascidas da própria dinâmica da atividade negocial. Isso explica o informalismo do direito empresarial até
os dias de hoje.

2.2. A Segunda Fase (Objetiva). O código Napoleônico e os
Atos de Comércio
Com o advento do Estado Absolutista nasce a necessidade do Estado regulamentar não só as normas de direito civil, mas também as de direito comercial. Este
deixa de ser um direito corporativo, de classe, onde as corporações detinham o
monopólio jurisdicional do comércio, passando a ser um direito estatal, regulamentado e imposto pelo Estado. É nesse contexto que na França napoleônica editam-se
dois monumentais, porém distintos, sistemas jurídicos: o Código Civil (1804) e o
Código Comercial (1808). A denominada segunda fase do direito comercial. Neste
momento surge a teoria dos atos de comércio, que passou a ser o novo critério
para delimitação do campo de incidência do direito comercial. A caracterização
do comerciante não mais dependia se ele fazia ou não parte das corporações de
ofício, mas sim se ele praticava ou não atos de comércio. Ou seja, não dependia
mais do sujeito, mas sim do objeto (por isso dita objetiva) que ele praticava. Se
praticava atos de comércio em caráter habitual e profissional comerciante era.
E sendo comerciante, estava submetido às normas comerciais.
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Este sistema “bipartido” tendo como critério delimitador os atos de comercio repercutiu em todos os países de tradição romana, entre eles o Brasil. A sua influência
foi clara na edição do código comercial brasileiro de 1850, que trouxe como objeto do
direito comercial a figura do comerciante, assim entendido como a pessoa física ou
jurídica praticante, habitual e profissionalmente, de atos de comércio. A definição
de atos de comércio, porém, não constava no código. Veio posteriormente no regulamento n. 737 de 1850, onde constava um rol enumerativo dos atos de comércio.
A teoria dos atos de comércio vigorou no Brasil até a entrada em vigor do novo
Código Civil de 2002. Porém, desde a década de 60 a doutrina brasileira já apontava as falhas desta teoria e a jurisprudência já decidia lides com base na eminente
teoria da empresa que emergira na década de 40 na Itália. Exemplo disso foi a
concessão de concordata a pecuaristas, concessão de renovação compulsória de
contrato de aluguel de sociedade prestadora de serviço e a decretação de falência
de negociantes de imóveis (fenômenos típicos do regime jurídico comercial).
Como aponta Fábio Ulhoa Coelho, a teoria dos atos de comércio acabou demonstrando-se insuficiente como critério delimitador do objeto do Direito Comercial, uma vez que ela não abarca atividades de suma importância econômica, como
são a agricultura, a negociação de imóveis e a prestação de serviços por exemplo.
Tal insuficiência forçou o surgimento de outro critério identificador do âmbito de
incidência do Direito Comercial: a teoria da empresa.
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2.3. A Terceira Fase (Subjetiva Moderna). A Teoria da Empresa
A teoria da empresa nasceu na Itália fascista de Mussolini com a edição do Codice Civile de 1942, que promoveu a unificação formal do direito privado, onde
as relações civis e comerciais passaram a ser disciplinadas num único diploma
legislativo. Neste momento surge um novo sistema de regulamentação das atividades econômicas dos particulares. Atividades até então deixadas fora do âmbito
de incidência do direito comercial, como era o caso das prestações de serviços,
das negociações imobiliárias, da agricultura e agropecuária passaram a fazer
parte do sistema jurídico comercial, submetendo-se às mesmas regras aplicáveis
às atividades comerciais. Inicia-se a terceira fase do Direito Comercial, onde este
deixa de cuidar de uma atividade específica chamada mercancia e passa a disciplinar uma forma específica de se exercer uma atividade econômica, uma forma
específica de se produzir ou circular bens ou serviços: a forma empresarial.
Nos dizeres da professora Mônica Gusmão, “a teoria da empresa ampliou o
tradicional conceito de comerciante. Para essa teoria, é empresário (e, portanto, sujeito ao regime jurídico empresarial) quem exerça atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços, de
forma profissional e onerosa. A tradicional figura do comerciante e a clássica
definição de atos de comércio cederam lugar, respectivamente, ao empresário
e à empresa”.
No Brasil, a adoção da teoria da empresa se deu homeopaticamente, surgindo
primeiramente na doutrina, passando pela jurisprudência e em seguida pela positivação em leis esparsas (como é o caso do Código de Defesa do Consumidor), até
chegar a completar a sua demorada transição com a entrada em vigor do Código
Civil de 2002. O CC/02, derrogando (revogação parcial) a primeira parte do
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Código Comercial de 1850, opera a unificação formal do direito privado brasileiro
(civil e comercial).
A EVOLUÇÃO DO DIREITO COMERCIAL NO MUNDO

1º Fase

-Idade Média: renascimento mercantil e ressurgimento das cidades
-Monopólio da jurisdição mercantil a cargo das corporações de ofício
-Aplicação dos usos e costumes mercantis pelos tribunais consulares
-“Codificação privada” do direito comercial; normas “pseudo-sistematizadas”
-Caráter subjetivista: mercantilidade da relação jurídica definida pelos seus sujeitos
-O direito comercial como o direito dos comerciantes

2º Fase

-Idade Moderna: formação dos Estados Nacionais monárquicos
-Monopólio da jurisdição a cargo do Estado
-Bipartição do direito privado
-A teoria dos atos de comércio como critério delimitador do âmbito de incidência do
regime jurídico-comercial
-Objetivação do direito comercial: mercantilidade da relação jurídica definida pelo seu objeto

3º Fase

-Código Civil italiano de 1942
-A unificação formal do direito privado
-Teoria da empresa como critério delimitador do âmbito de incidência do regime jurídico-comercial
-A empresa vista como atividade econômica organizada
Fonte: Santa Cruz Ramos

3. Autonomia do Direito Empresarial
A unificação do direito privado estabelecida com o advento do novo Código Civil (onde os diplomas legislativos civis e comerciais aparecem sobre uma mesma
rubrica: o Código Civil) não pode ser entendida como a decretação do fim da autonomia do Direito Comercial, pois essa unificação se opera unicamente no plano
formal. Com efeito, o Direito agora chamado de empresarial por grande parte da
doutrina (pois tem como objeto a empresa) é sem dúvida considerado um ramo
autônomo da árvore jurídica. A autonomia de um direito não tem a ver com a
existência de um diploma legislativo-jurídico próprio, mas sim com a existência de
princípios e institutos próprios. E o Direito Empresarial claramente os possui.
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4. Princípios e Características do Direito Empresarial
No âmbito do Direito Empresarial podemos destacar os seguintes princípios e
características:
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5. Fontes do Direito Empresarial
Fonte, no sentido legal, significa a matriz ideológica da norma, as origens do
direito, onde nascem as regras jurídicas.
As fontes do Direito Empresarial podem ser primárias ou secundárias. As primárias (diretas ou imediatas) são o Código Civil de 2002 e as leis especiais. As secundárias (indiretas ou mediatas) são a doutrina, a jurisprudência, a analogia,
os princípios gerais do direito, os tratados e convenções internacionais e os
usos e costumes. Este último possui profunda relevância para o direito comercial,
uma vez que foi a primeira fonte desse direito, exercendo uma importante função
em sua evolução e caracterizando-se pela prática reiterada e contínua e pela
compreensão uniforme entre os comerciantes, desde que não contrariem as leis
e sejam assentados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins.
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6. Conceito de Empresário e Empresa
O CC/2002 no seu art. 966 dispõe que:
considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Percebe-se que o Código não conceitua diretamente empresa, mas empresário.
A contrario senso, podemos concluir que se empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, empresa é a própria atividade econômica
organizada. Logo, empresa é uma atividade.
Nesse sentido, empresa não pode ser confundida com o seu estabelecimento
empresarial. Este é um complexo de bens que o empresário usa para exercer
empresa. Tão pouco pode ser confundida com o empresário (sujeito de direito que
exerce a empresa), com o ponto empresarial ou com os seus sócios.
A empresa não é dotada de personalidade jurídica, nem considerada sujeito de
direito. É o empresário individual ou a sociedade empresarial quem exerce os direitos e contrai as obrigações, não a empresa. Lembre-se, a empresa é uma atividade. Portanto, quando falamos: eu vou à empresa ou a empresa situa-se na Av. presidente Vargas, estamos usando o termo de maneira não técnica, uma vez que na
realidade estávamos nos referindo ao conceito de estabelecimento empresarial.
Da mesma forma, cometemos erro quando utilizamos empresa com sentido de
empresário ou de sociedade: a empresa faliu. Quem ocorre em falência é o empresário individual ou a sociedade empresarial. Outro erro comum é achar que os
sócios da sociedade empresária são empresários. Não são. Empresária é a sociedade. Por fim, não se deve dizer: Rodrigo e Rafael abriram uma empresa, e sim,
contrataram uma sociedade.
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Sobre o conceito de empresa, a teoria mais difundida e conhecida é a de Alberto
Asquini, que visualizou a empresa como um fenômeno poliédrico de quatro perfis:
subjetivo, funcional, objetivo e corporativo.
De acordo com o perfil subjetivo a empresa seria o empresário, ou seja, quem
exercita a atividade econômica organizada, de forma continuada. Nesse sentido,
a empresa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pois ela é titular de
direitos e obrigações. Quando se diz a “empresa faliu”, temos a palavra empresa
empregada com esse significado.
Segundo o perfil funcional a empresa é uma atividade, que realiza produção
e circulação de bens e serviços, mediante a organização dos fatores de produção
(capital, trabalho, matéria prima e tecnologia). Quando se diz “a empresa é muito
sólida”, temos a palavra empresa empregada com esse significado. É este o significado adotado pelo nosso Código Civil.
Já de acordo com o perfil objetivo (patrimonial) a empresa seria um conjunto
de bens. A palavra empresa, nesta concepção, é sinônima da expressão estabelecimento comercial. Os bens estão unidos para uma atividade específica, que é o
exercício da atividade econômica. Como exemplo desse significado, podemos dizer
“Carlos foi à empresa”.
Por fim, o perfil corporativo (baseado na ideologia fascista) entende a empresa
como uma instituição onde são conjugados os interesses do empresário e de seus
empregados.
Os quatro perfis da empresa de Asquine, na verdade, descreve as quatro formas
como se veem a empresa, porém, do ponto de vista técnico, empresa é uma atividade econômica organizada, conforme define seu segundo perfil.
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Do conceito do art. 966 podemos extrair quatro importantes expressões que são
indispensáveis para a caracterização do empresário: profissionalismo, atividade
econômica, organizada e produção ou circulação de bens ou de serviços.

Não é considerado empresário quem não exerce de forma habitual seus negócios,
bem como aquele que não busca o “lucro”, pelo menos o lucro mínimo para se
manter e propagar seus ideais. Ou seja, uma empresa não precisa visar especificamente o lucro, ela pode ter outros objetivos institucionais, como as universidades
religiosas por exemplo. Contudo, sua atividade deve produzir o suficiente para pelo
menos remunerar os fatores de produção de forma a assegurar sua sobrevivência.
Da mesma forma, não pode ser considerada empresa a atividade que não organiza
os fatores de produção (capital, MDO, insumos e tecnologia) ou cuja produção seja
para seu uso próprio, ou ainda com fins mutualísticos como é o caso das cooperativas.
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Aqui cabe uma discussão quanto à necessidade de contratação de mão de
obra para a caracterização da atividade organizada. Para Fabio Coelho, esta é
indispensável para a caracterização do empresário. Já para Vera Helena de Melo
Franco “não é elemento essencial da organização da atividade que ela seja feita
com o concurso do trabalho de outras pessoas”..., “desde que presentes os demais
elementos essenciais”. Isso permite incluir na definição de empresário aqueles que
atuam na intermediação de produtos ou serviços via internet. Tese que vem ganhando força com a crescente globalização econômica.
Sendo a atividade caracterizada como econômica e organizada voltada para a
produção ou circulação de bens ou serviços, estará configurada a empresarialidade.
No caso de uma sociedade, não sendo ela empresária, será simples. As sociedades empresárias, por determinação legal, registram-se no Registro Público de
Empresas Mercantis. As sociedades simples no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.

6.1. Atividades Excluídas do Regime Jurídico-Comercial
(Atividades Civis)
A teoria da empresa não torna superada a bipartição do direito privado, iniciada com a codificação napoleônica. Na verdade, ela apenas altera o critério que
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delimita o objeto do direito empresarial, deixando de se concentrar nos atos de
comércio para adotar o critério da empresarialidade. Dessa forma, permanece
a divisão entre direito comercial e civil.
Assim, algumas atividades receberão tratamento de acordo com o regime jurídico civil, seja porque não se enquadram no conceito de empresarialidade, seja
porque a lei determinou que assim o fosse, como é o caso dos profissionais
intelectuais que não constituem elemento de empresa, dos empresários rurais
não registrados na junta comercial e das cooperativas.
6.1.1. Os Profissionais Intelectuais
De acordo com o parágrafo único do art. 966 do CC/2002:
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.

A princípio, os profissionais liberais (médicos, advogados, arquitetos), os escritores e os artistas em geral não estão tutelados pelo regime empresarial, mas civil.
Porém, no instante em que a organização empresarial criada por estes profissionais (toda uma estrutura organizada de um hospital, por exemplo) passar a ser
mais importante do que os seus serviços pessoais fornecidos, será constituído
o elemento de empresa e tal atividade passará a ser considerada empresária,
gozando do regime jurídico empresarial. É o caso quando a organização dos fatores
de produção se torna mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.
Por fim, é manifesto o Enunciado n. 194 do CJF:
Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal
desenvolvida.
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6.1.2. O Empresário Rural
A regra no direito empresarial brasileiro é que o registro no órgão competente
não é requisito para que uma pessoa seja considerada empresário. Empresário é
aquele que exerce atividade de empresa nos moldes do art.966. O registro seria
apenas uma obrigação legal para tornar regular o praticante de atividade econômica, tendo, portanto, caráter meramente declaratório, pois apenas declara algo
já existente.
No caso de quem exerce atividade rural o registro na junta comercial o torna
equiparado ao empresário, possuindo claramente natureza constitutiva. O registro na junta para esse tipo de atividade (a rural) é opcional. Caso ele opte por se
registrar será considerado empresário, caso não, será disciplinado pelo regime civil.
Para Mônica Gusmão, o produtor rural – pessoal natural ou jurídica- somente
poderá optar pela condição de empresário se, de fato, exercer atividade econômica
organizada. Se a sociedade rural não contar com uma estrutura organizada tipicamente empresarial não poderá optar pela forma de sociedade empresária, mas
será necessariamente uma sociedade simples.
Se o empresário individual rural e a sociedade empresária rural não se
registrarem nem no Registro Público de Empresas Mercantis, nem no Registro Civil
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de Pessoas Jurídicas se tornarão elas, respectivamente, não-empresário irregular e sociedade em comum, respondendo ilimitadamente os seus sócios.
Assim disciplina o art. 971 do CC/2002:
o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas
as formalidades de que trata 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.

Cumpre informar que idêntica regra foi prevista para a sociedade cujo objeto
social é a exploração de atividade rural (art. 984 CC/2002).

6.1.3. As Cooperativas
As cooperativas, por expressa disposição legal não se submetem ao regime
jurídico-empresarial, sendo sempre consideradas sociedades simples, independentemente da atividade que explorarem. Portanto, mesmo que elas exerçam atividades típicas de empresários e atendam aos requisitos necessários a caracterização destes, jamais serão consideradas empresárias.
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Art. 982, parágrafo único do CC/2002:
independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, e,
simples, a cooperativa.

Questão controversa é sobre onde devem as sociedades cooperativas se registrar. Para Fábio Ulhoa Coelho, por se tratar de sociedade simples e pelo fato de o
novo CC/2002 determinar que tais sociedades devam se registrar no Registro Civil das pessoas jurídicas, é em tal órgão que as sociedades cooperativas devem
se registrar.
Por outro lado, boa parte da doutrina, incluindo a professora Mônica Gusmão,
Paulo Sérgio Restiffe e Nilson Reis Junior, entende que as sociedades cooperativas
devem se registrar nas Juntas Comerciais. Assim é o enunciado n. 69 do CJF:
as sociedades cooperativas são sociedades simples sujeitas à inscrição nas Juntas Comerciais.

A lógica desse pensamento é clara: o art. 1093 do CC/2002 determina que as
sociedades cooperativas sejam regidas pelo disposto no capítulo VII do código,
ressalvando, porém, a legislação especial respectiva. Como a legislação especial
(art. 18 da Lei do Cooperativismo e art. 32 da Lei de Registro de Empresas Mercantis) determina o arquivamento dos atos constitutivos das cooperativas nas Juntas
Comerciais, logo, se conclui que o órgão competente para o registro seria a Junta
Comercial.
O problema dessa lógica de pensamento é que a parte da Lei do Cooperativismo
que trata do registro nas juntas não foi recepcionada pela atual constituição, e a Lei
de Registro de Empresas não é uma lei especial das cooperativas. Desta maneira,
mesmo que não existisse a questão das normas não recepcionadas, a competência
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para registro das cooperativas seria do Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
pois o artigo 982, parágrafo único do Código Civil, deixa claro que as cooperativas
são sociedades simples e o artigo 1.150 não abre nenhuma exceção quando apresenta que os registros das sociedades simples são efetuados no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.

Para efeito de concursos, é preciso observar o posicionamento da respectiva
banca. Pode haver um posicionamento entendendo que as cooperativas são obrigadas a se registrarem no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou nas Juntas comerciais.

6.2. O Empresário Individual
O empresário individual é a pessoa física que exerce pessoalmente atividade
de empresário, respondendo com seus bens pessoais, de forma ilimitada e incidindo pessoalmente em falência. Como é a própria pessoa natural que responde
pela atividade empresarial, não há separação entre o patrimônio pessoal do empresário e o do estabelecimento empresarial. Portanto, pode-se dizer que o patrimônio do empresário individual é único e indivisível. Alguns defendem, porém,
que primeiramente deveria se exaurir o patrimônio ligado à atividade empresarial
para posteriormente, no caso de insuficiência, se atingir o patrimônio pessoal do
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empresário. Mesmo nessa linha de pensamento o patrimônio continua único e com
responsabilidade ilimitada o empresário.
Entretanto, com a entrada em vigor da lei n. 12.441/2011 passou a existir a
figura do empresário individual de responsabilidade limitada. Ou seja, desde
janeiro de 2012, os interessados em explorar atividade empresarial no Brasil passaram a ter mais uma opção, além das já conhecidas sociedade empresária e empresário individual. Trata-se da “empresa individual de responsabilidade limitada”
ou “EIRELI”.
Nessa estrutura, o empresário poderá não possuir sócio algum e ainda assim
se beneficiar do aspecto de sua responsabilidade ser limitada ao capital subscrito.
A diferença em relação a sociedade limitada é que não haverá solidariedade pela
integralização do capital, uma vez que o empresário atua sozinho e o seu capital
deverá estar 100% integralizado.
Vejamos como dispõe o comando normativo:
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.
§ 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.
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 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.
§ 4º (VETADO).
§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída
para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão
de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.
§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas.
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Cabe mencionar que a Lei n. 13.874/2019 recentemente inseriu o § 7º no
art. 980-A:
§ 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.

Sendo assim, ficou estabelecida, de forma expressa, a autonomia patrimonial
entre o patrimônio da EIRELI e o patrimônio do seu constituidor.
6.2.1. Regularidade do Empresário Individual
Como já visto, o registro no órgão competente não é requisito para que uma
pessoa seja considerada empresário. O registro seria apenas uma obrigação legal
para tornar regular o praticante de atividade econômica empresarial. O registro no
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órgão competente não concede personalidade jurídica ao empresário individual,
pois este é pessoa natural, e como tal, adquire personalidade no momento do nascimento com vida (art. 2º CC/2002). Portanto, podemos concluir que o registro da
firma individual desse empresário no órgão competente não lhe confere personalidade, mas regularidade.
Assim é o comando do art. 967 do CC/2002:
é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, antes do início de suas atividades.

Se o empresário não se registrou no órgão competente, ele não deixa de ser
considerado empresário e de estar sob a tutela do regime jurídico-empresarial, porém será considerado irregular e sofrerá as consequências de tal fato, restringindo
alguns de seus benefícios, dentre eles:
• Não poderá pedir a falência de seu devedor, porém poderá requerer sua autofalência.
• A impossibilidade de requerer recuperação judicial.
• Se for decretada sua falência, esta será necessariamente fraudulenta, incorrendo em crime falimentar, uma vez que não poderá ter seus livros autenticados no Registro de empresa.

De acordo com o art. 968 CC/2002 o requerimento do registro deve conter:
I – o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;
II – a firma, com a respectiva assinatura autógrafa;
III – o capital; IV- o objeto e a sede da empresa.

O parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe que as averbações (modificações) deverão vir à margem da inscrição. E o art. 969 dispõe que:
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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.

E em seu parágrafo único determina que:
em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada
no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

Por fim, o empresário individual deve indicar, no registro, de forma inequívoca,
as atividades que compõem o objeto da empresa. Este deverá ser lícito, possível,
determinado ou determinável, e não contrário aos bons costumes, à ordem pública
ou à moral.
6.2.2. Capacidade do Empresário Individual para o Exercício de Empresa
De acordo com o art. 972 do CC/2002:
podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade
civil e não forem legalmente impedidos.

É importante ressaltar que a proibição expressa à cima é para o exercício de
empresa como empresário individual, não sendo vedado, contudo, que os incapazes ou impedidos sejam sócios de sociedades empresárias. No entanto, mesmo
assim estes só podem ser sócios de responsabilidade limitada e sem exercerem
funções de gerência ou administração.
A capacidade é requisito fundamental para uma pessoa ser considerada empresária. O incapaz não poder ser considerado empresário. Portanto, não podem
exercer empresa (empresário individual) os menores de 18 anos não emancipados, os viciados em tóxicos, os deficientes mentais, os ébrios habituais, os excep-
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cionais e os pródigos. Entretanto, o CC/2002 no seu art. 974 permite duas exceções para que o incapaz exerça empresa:
• Para continuar exercendo empresa que ele próprio constituiu, enquanto ainda era capaz.
• Para continuar a empresa que foi constituída por seus pais ou por pessoas
das quais o menor seja sucessor.

Vejamos o 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 da herança.

Perceba que a autorização legal é sempre para que o incapaz continue uma
empresa, e sempre de forma assistida (se relativa a incapacidade) ou representada
(se absoluta a incapacidade) por uma outra pessoa. Nunca poderá o incapaz ser
autorizado a iniciar uma atividade empresarial.
Ainda, deverá preceder uma autorização judicial, conhecida como alvará,
concedida pelo juiz, onde este deverá analisar a conveniência de continuar a empresa. Tal autorização poderá ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos
por terceiros. No caso do assistente ou representante do menor estiver impedido
de exercer empresa, será nomeado, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Porém, mesmo nesse caso, o representante ou assistente do incapaz não se
exime da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados.
Outro ponto importante é o fato de que os bens que o incapaz já possuía
antes da interdição ou da sucessão não responderão pelas obrigações decorrentes da empresa, desde que estranhos ao acervo desta, devendo constar no alvará
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que conceder a autorização a relação desses bens. Esta é uma exceção à regra da
indivisibilidade do patrimônio do empresário individual, uma vez que neste caso há
uma certa especialização patrimonial, havendo uma separação entre os bens
afetados ao exercício da empresa e os bens particulares alheios à atividade empresarial.

Obs.:
Se o menor de 18 anos for emancipado por qualquer motivo, gozará plenamente de sua capacidade civil, não sendo considerado incapaz, mas capaz.
6.2.2.1. Os Impedidos de Exercerem Empresa
Como vimos, não podem exercer empresa, além dos incapazes, os legalmente
impedidos. Porém, no caso de quem esteja impedido de exercer empresa vier a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas. E da mesma forma de quem está
irregular, poderá falir, mas a falência será necessariamente fraudulenta, incorrendo
em prática de crime.
Os impedimentos estão espalhados por todo o arcabouço jurídico-normativo.
Resumidamente, e de acordo com a orientação do Registro Público de empresas
Mercantis, através de sua IN n. 10/2013 os impedidos de serem empresários são:
• Chefes do Poder Executivo, nacional, estadual ou municipal;
• Membros do Poder Legislativo quando a empresa goze de favor decorrente
de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerçam função
remunerada;
• Magistrados e membros do Ministério Público;
• Empresários falidos, enquanto não forem reabilitados;
• Pessoas condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
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concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos
da condenação;
• Leiloeiros;
• Cônsules, nos seus distritos, salvo os não remunerados;
• Médicos, para o exercício simultâneo da farmácia, e os farmacêuticos, para o
exercício simultâneo da medicina;
• Servidores públicos civis da ativa, federais, inclusive Ministros de Estado e
ocupantes de cargos públicos comissionados em geral;
• Servidores militares da ativa das Forças Armadas e das Polícias Militares;
• Estrangeiros sem visto permanente;
• Estrangeiros naturais de países limítrofes, domiciliados em cidades contíguas
ao território nacional;
• Estrangeiros(com visto permanente), para o exercício das seguintes atividades: pesquisa ou lavra de recursos minerais ou de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica; atividade jornalística e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens; atividade ligada, direta ou indiretamente, à assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei; serem proprietários ou armadores de embarcação nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e
lacustre, exceto embarcações de pesca; serem proprietários ou exploradores
de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação específica;
• Devedores do INSS.

Obs.:
Não precisa decorar os impedidos, mas é bom que se tenha uma noção.
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6.3. Obrigações dos Empresários
Tanto os empresários individuais quanto as sociedades empresárias estão sujeitas a três tipos de obrigações:
a) Efetuar a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, antes
do início de sua atividade, bem como averbar as alterações contratuais no prazo de
até 30 dias após serem realizadas. Dentro deste prazo os seus efeitos são retroativos à data de sua realização (assinatura do ato). Após, só produzirá efeitos a partir
da data de concessão.
b) Manter escrituração regular dos livros obrigatórios;
c) Levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Como já visto, a falta de inscrição não o descaracteriza como empresário, mas
traz consequências como a ilegitimidade para pedir a falência de outro, a sua própria recuperação judicial, a responsabilidade de seus sócios passa a ser ilimitada,
a sociedade passa a ser considerada sociedade em comum, e os seus livros empresariais passam a não gozar de eficácia probatória. E caso venham a falir, incorrerão em crime falimentar.
6.3.1. Livros Empresariais
Os livros empresariais são uma parte dos livros do empresário. Na verdade, são aqueles livros que o empresário escritura devido ao Direito Empresarial,
e não aqueles que decorrem da legislação tributária, previdenciária ou trabalhista.
Os livros empresariais dividem-se em: obrigatórios e facultativos (livro caixa,
livro conta corrente, livro de estoque, livro de obrigações a pagar e a receber). Por
sua vez, os obrigatórios se subdividem em comuns, que são comuns a todos os
empresários (Livro Diário), e especiais, que são impostos apenas a alguns tipos
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específicos de empresários (Livro de Registro de duplicatas; Livro de Registro de
empregados; Livro de Atas da Assembleia dos Cotistas; Livro de Balancetes Diários
e Balanços dos estabelecimentos bancários).
O livro Diário (ou suas variações: fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica) é o único que é exigido para todos os empresários e sociedades empresárias (em regra). Digo em regra, porque em situação especial se encontra as
microempresas e os empresários de pequeno porte. Estes terão tratamento diferenciado. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas apenas a:
I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço,
II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. (LC 123/06, art. 26)

Não sendo optante do SIMPLES, a ME ou EPP deverá manter também o livro-caixa.
Existe ainda, apenas um tipo de empresário que está dispensado de qualquer
tipo de escrituração empresarial: é a figura do Microempreendedor Individual
(MEI). Trata-se do empresário individual caracterizado como microempresa que
aufira receita bruta anual de até R$ 81.000,00.
Veja como o art. 18-A, § 1º da LC 123/2006 trata do assunto:
Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual que
se enquadre na definição do art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização
e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.
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6.3.1.1. Requisitos para a regularidade dos livros empresariais
Para que os livros empresariais sejam considerados regulares e possam produzir seus efeitos completos é necessária conjugação de dois requisitos: requisitos
intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos têm a ver com a técnica contábil em si
(feita em moeda corrente nacional, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos, entrelinhas, borrões...). Extrínsecos são os que trazem segurança aos
livros, tais como autenticação na junta, termos de abertura etc.
Não possuindo o livro obrigatório, ou o possuindo, mas faltando algum requisito, o empresário responderá penalmente no caso de decretar falência, bem como
o livro só servirá de prova contra o empresário, e presumir-se-ão verdadeiros os
fatos relatados por terceiros contra o empresário.
Possuindo os livros obrigatórios de forma regular, ele se beneficiará da eficácia probatória dos livros empresariais nas demandas contra outros empresários.
Contra não-empresários não tem eficácia probatória inquestionável.
6.3.1.2. Exibição e sigilo dos livros empresariais
Os livros empresariais obedecem ao princípio do sigilo, só sendo permitida a
sua exibição em juízo nas hipóteses em que a lei determinar.
Nesse sentido, as hipóteses são as seguintes: no caso de exibição total dos
livros a lei permite a exibição somente para alguns tipos de ações específicas (ou
seja, quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão
ou sociedade, gestão a conta de outro, ou no caso de falência), e sempre a
requerimento da parte. A exibição total decretada de ofício (sem requerimento de
parte alguma) pelo juiz só é permitida no caso de falência.
Já no caso da exibição parcial, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da
parte, decretar a exibição parcial sempre que for interessante à resolução da
questão.
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Lembre-se ainda que o Código Tributário Nacional, no seu art. 195, dispõe que
para os efeitos da legislação tributária, não se aplicam as restrições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos... Não sendo, portanto, as autoridades fiscais, desde que no exercício de
fiscalização, subordinadas ao sigilo dos livros.

O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados. (CC/2002, art. 1.194)
Por fim, há ainda a obrigação de levantar anualmente os balanços: patrimonial e de resultado econômico, excluída dessa obrigação as ME ou EPP. As instituições financeiras, por sua vez, devem levantar seus balanços semestralmente. As consequências para quem não o faz são parecidas com as dos livros
comerciais, como incorrer em crime falimentar o empresário ou representante de
sociedade que venha a falir.
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6.4. O Empresário Individual Casado
O novo Código Civil permite 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.
E no seu 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.

Explica-se: Desde que afetado o imóvel à atividade empresarial, o empresário
casado não precisa da vênia conjugal (autorização do cônjuge) para aliená-lo.

6.5. Prepostos do Empresário
Prepostas são as pessoas que trabalham para o empresário, independentemente da natureza do vínculo contratual (CLT, autônomos ou terceirizados). Os atos dos
prepostos praticados dentro do estabelecimento empresarial geram obrigações ao
empresário. Estes falam em nome do empresário. Porém, agindo o preposto com
culpa, deverá indenizá-lo em regresso. Agindo com dolo, responderão perante
terceiros juntamente com o empresário, sendo solidário a este. Se os prepostos
resolverem concorrer com o empresário responderão por perdas e danos, configurando crime de concorrência desleal.
Os dois principais prepostos são: o gerente e o contabilista, sendo primeiro
figura facultativa e o segundo obrigatória. O gerente é aquele cara que exerce
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função de chefia, e não sendo os seus poderes limitados por ato escrito do empresário, este estará vinculado a todas as decisões do gerente. O contabilista, por sua
vez é quem escritura os livros empresariais do empresário.
Bem, pessoal, vejamos agora alguns exercícios que tratam da matéria estudada
para a fixarmos e vermos como as bancas abordam o assunto.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (FCC/SEF-SC/AUDITOR FISCAL/2018) Em relação ao conceito de empresa e no tocante ao empresário, é correto afirmar:
a) Também se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, constituindo ou não, esse exercício profissional,
elemento de empresa.
b) Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que integra o núcleo
do conceito de empresa, há que se entender a exploração de atividade com finalidade lucrativa.
c) É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de suas atividades.
d) A lei assegurará tratamento igualitário ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
e) Os profissionais liberais são considerados empresários, já que, como regra,
exercem atividade remuneratória e visam ao lucro em seu mister.
Questão 2    (FCC/ARTESP/ESPECIALISTA REGULAÇÃO DE TRANSPORTE/2017)
De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, considera-se empresário quem
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O mesmo diploma legal estabelece, contudo, alguns requisitos, bem como vedações ou limitações ao exercício da atividade empresária e, nesse sentido,
a) não considera empresário aquele que exerça profissão intelectual ou artística,
ainda que o exercício constitua elemento de empresa.
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b) obriga o empresário casado sob o regime da comunhão universal a obter outorga conjugal para alienar ou gravar bens que integram o patrimônio da empresa.
c) veda a realização de atividade científica sob o regime de empresa, obrigando
que a mesma seja exercida, ainda que com finalidade econômica, na forma de associação ou fundação.
d) obriga a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, dispensando o registro de filial, sucursal ou agência.
e) aquele que estiver legalmente impedido de exercer atividade própria de empresário, ainda assim, se o fizer, responde pelas obrigações contraídas perante terceiros.
Questão 3    (FCC/ELETROSUL/NÍVEL

SUPERIOR/2016)

Analise

os

seguintes

enunciados em relação à atividade empresarial:
I – Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
II – Considera-se 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.
III – É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
IV – Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde
que não sejam casados sob o regime da comunhão universal de bens, ou no da
separação obrigatória.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e IV.
b) I, III e IV.
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c) II e III.
d) I e IV.
e) I e II.
Questão 4    (FCC/MPE-PA/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2014) Paulo, aposentado do
cargo de promotor de justiça, decidiu comprar um imóvel rural, a fim de se dedicar,
de forma organizada, profissional, habitual e exclusiva, ao cultivo e à venda das
verduras orgânicas, visando ao lucro. Nesse caso,
a) na qualidade de empresário rural, é obrigatória a inscrição de Paulo no Registro
Público de Empresas antes do início de sua atividade.
b) Paulo não poderá exercer atividade empresária em nome próprio, pois o impedimento imposto aos promotores de justiça para o exercício do comércio persiste
mesmo depois da aposentadoria.
c) Paulo não poderá ser qualificado como empresário, já que a atividade rural, por
definição legal, não pode ter caráter empresarial.
d) depois de inscrito no Registro Público de Empresas, Paulo estará sujeito à falência, mesmo na qualidade de empresário rural.
e) a inscrição de Paulo no Registro Público de Empresas, na condição de empresário individual, com responsabilidade ilimitada, atribui à empresa personalidade
jurídica própria e distinta da do seu titular.
Questão 5    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2014) O empresário, cuja atividade rural
constitua sua principal profissão,
a) está sujeito à falência, independente de qualquer registro público.
b) é obrigado a inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis.
c) é obrigado a inscrever-se no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
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d) pode requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
e) não pode constituir empresa individual de responsabilidade limitada.
Questão 6    (FCC/PM-SP/AUDITOR FISCAL/2012) Em relação à atividade empresarial e ao empresário, é correto afirmar:
a) A sociedade adquire personalidade jurídica dois anos depois da inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos.
b) Quando a empresa não possui bens suficientes para saldar suas dívidas, em regra os sócios respondem com seu patrimônio pessoal.
c) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
d) É desnecessária a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
e) Os cônjuges podem contratar sociedade entre si, qualquer que seja o regime
de bens.
Questão 7    (FCC/TCM-BA/PROCURADOR DO MP ESPECIAL/2011) É correto afirmar:
a) O impedimento legal quanto à capacidade civil não obsta o exercício pessoal da
atividade empresarial.
b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza
científica, literária ou artística, mesmo que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, a não ser que o exercício da profissão constitua elemento de empresa.
c) É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
d) Não haverá tratamento legal favorecido ou diferenciado a qualquer empresário
em face de sua envergadura ou pela natureza de suas atividades.
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e) É considerado empresário quem exerce profissionalmente atividade, econômica
ou não, organizada para a produção, criação ou circulação de bens ou de serviços.
Questão 8    (FCC/SEFAZ-SP/TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL/2010) De conformidade com o Código Civil brasileiro, ressalvada a hipótese de o exercício da profissão constituir elemento de empresa, é INCORRETO afirmar que NÃO se considera
empresário quem exerce profissão
a) comercial.
b) de natureza artística.
c) de natureza literária.
d) intelectual.
e) de natureza científica.
Questão 9    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2009) A sociedade empresária, no direito brasileiro,
a) é um ente despersonalizado, como regra confundindo-se o patrimônio de seus
sócios com o dela.
b) não tem atributos do direito da personalidade, não podendo por isso sofrer dano
moral.
c) independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por
quotas de responsabilidade limitada.
d) tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro,
salvo as exceções expressas em lei.
e) adquire personalidade jurídica tão logo comecem suas atividades, servindo a
inscrição no registro próprio apenas para sua formalização.
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Questão 10    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2009) Considera-se empresário
a) quem organiza a produção de certa mercadoria, ainda que episodicamente, destinando-a à venda no mercado.
b) quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
c) quem exerce habitualmente qualquer atividade, econômica ou intelectual, para
prestação de serviços diretos na comunidade.
d) o profissional da área científica, literária ou artística, desde que se trate de atividade habitual, como regra.
e) quem exerce atividade econômica, habitualmente ou não, desde que destine a
produção de seus bens à venda no mercado.
Questão 11    (FCC/SEF-SC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018) Em
relação à empresa individual de responsabilidade limitada, é correto afirmar:
a) Não lhe poderá ser atribuída, se constituída para a prestação de serviços de
qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de
autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa
jurídica, desde que vinculados à atividade profissional.
b) A pessoa natural que a constituir é livre para figurar em outras empresas dessa
modalidade, passíveis no entanto de confusão patrimonial.
c) Essa modalidade de empresa não poderá resultar da concentração das quotas
de outra espécie societária em um único sócio, salvo motivação a fundamentá-la.
d) O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá
pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa
natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração
da personalidade jurídica.
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e) Aplicam-se subsidiariamente a essa modalidade de empresa as regras previstas
para as cooperativas, no tocante à responsabilização de seus sócios e diretores.
Questão 12    (FCC/TJ-SC/JUIZ ESTADUAL/2017) A empresa individual de responsabilidade limitada
a) não é pessoa jurídica, porque instituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não se admitindo que o sujeito possua mais de um patrimônio.
b) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, inferior a cem vezes o maior salário mínimo
vigente no país.
c) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, não inferior a cem vezes o maior salário
mínimo vigente no país.
d) é pessoa jurídica resultante exclusivamente da resolução parcial de uma sociedade, quando remanescer apenas um sócio.
e) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social devidamente integralizado de qualquer valor, aplicando-lhe subsidiariamente as regras previstas para as sociedades simples.
Questão 13    (FCC/TCM-RJ/PROCURADOR DO TCMRJ/2015) Acerca da empresa
individual de responsabilidade limitada, considere:
I – Seu titular não poderá figurar em outras empresas de mesma modalidade, nem
participar, como sócio, de quaisquer sociedades empresárias.
II – Seu nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “LTDA.”
após a firma ou a de nominação social.
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III – Será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
IV – Poderá ser formada a partir da concentração das quotas de sociedade limitada
num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
V – Sua personalidade jurídica confunde-se com a do seu titular, sendo incapaz de
adquirir personalidade jurídica própria.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV.
b) I e V.
c) II e V.
d) I e IV.
e) II e III.
Questão 14    (FCC/TRT 1ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2015) Sobre a empresa
individual de responsabilidade limitada, é correto afirmar que
a) a totalidade do seu capital social integralizado não será inferior a duzentas vezes
o maior salário-mínimo vigente no País.
b) a pessoa natural que constituí-la somente poderá figurar em duas empresas
desta modalidade.
c) aplicam-se a ela, no que couber, as regras previstas para as sociedades cooperativas.
d) poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária em
um único sócio.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

44 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

e) será proibido atribuir-lhe remuneração decorrente da cessão de direitos de imagem quando constituída para prestação de serviços.
Questão 15    (FCC/TJ-CE/JUIZ ESTADUAL/2014) A empresa individual de responsabilidade limitada é
a) ente despersonalizado, porque suas atividades são exercidas pela pessoa física
ou jurídica que a instituir.
b) pessoa jurídica de direito privado, que só poderá ser instituída por outra pessoa
jurídica também de direito privado, mas não terá capital social.
c) pessoa jurídica de direito privado e será constituída por uma única pessoa titular
da totalidade do capital social.
d) pessoa jurídica de direito privado cuja personalidade se confunde com a de seu
instituidor e não possui capital social.
e) pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado, segundo seja seu instituidor uma pessoa natural ou um ente público.
Questão 16    (FCC/TRT 1ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2014) Um compositor e
um cantor celebraram contrato de sociedade (X&Y Ltda.), cujo objeto compreende
a cessão de direitos patrimoniais de autor e de voz, de que são titulares. O cantor,
todavia, que era sócio minoritário, foi excluído da sociedade, ficando ela com um
único sócio.
Neste caso,
a) a sociedade se dissolverá, necessariamente, após seis meses da resolução em
relação a um dos sócios, se não for recomposta, e tanto o compositor como o cantor poderão constituir Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. cujo objeto
seja o recebimento de remuneração pela cessão dos direitos patrimoniais de autor
ou de voz.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

45 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

b) a sociedade se dissolverá necessariamente, por falta de pluralidade de sócios,
que só poderão exercer suas atividades como empresários individuais.
c) a sociedade não se dissolverá, podendo permanecer com um sócio e ela própria,
como sócia de si mesma, por prazo indeterminado, e o sócio excluído poderá constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para o exercício de
suas atividades de cantor.
d) o contrato de sociedade é nulo, por ilicitude do objeto e cada um dos sócios
deverá receber seus haveres e passar a exercer suas atividades, recebendo suas
remunerações como pessoas físicas.
e) o cantor poderá constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para a prestação de serviços e o recebimento de remuneração pela cessão
de direitos patrimoniais de voz; a sociedade X&Y Ltda., se não for reconstituída
no prazo de cento e oitenta dias, se dissolverá, salvo se o compositor requerer a
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para Empresa Individual de Responsabilidade Ltda.
Questão 17    (FCC/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2014) Em relação à Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, é correto afirmar:
a) Sua constituição e funcionamento, independentemente do objeto, dependem de
prévia autorização da Junta Comercial.
b) O seu capital social não poderá ser superior a 100 (cem) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
c) Tem natureza jurídica de sociedade limitada unipessoal, de sorte que o seu
nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “Ltda.” após a
firma ou a denominação social.
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d) A mesma pessoa natural não poderá, simultaneamente, ser titular de mais de
uma empresa individual de responsabilidade limitada, ainda que seja capaz de integralizar o capital de todas elas.
e) Tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do seu titular e
se adquire com a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Questão 18    (VUNESP/TJ-RS/JUIZ ESTADUAL/2018) O artigo 966 do Código Civil
define como empresário aquele que exerce
a) atividade profissional organizada com a finalidade de produção ou circulação de
bens ou de serviços.
b) atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção ou
circulação de bens ou de serviços.
c) atividade eventual econômica, organizada com a finalidade de circulação de
bens ou serviços.
d) atividade eventual econômica não organizada com a finalidade de produção e
circulação de bens ou de serviços.
e) atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção e circulação de bens ou de serviços.
Questão 19    (VUNESP/PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP/AGENTE DE
TESOURARIA/2018) Em relação ao empresário, é correto afirmar que
a) o empresário casado não pode, sem a outorga conjugal, salvo se no regime da
separação total de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa
ou gravá-los de ônus real.
b) o sócio incapaz poderá exercer a administração da sociedade, desde que obedecidas as formalidades legais.
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c) se faculta aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, independentemente do regime de bens no casamento adotado.
d) 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, desde que transcorridos dois anos do início de
suas atividades.
e) 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.
Questão 20    (VUNESP/PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP/ANALISTA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRO/2018) O Código Civil dispõe sobre a atividade empresarial. Em relação ao empresário, assinale a alternativa correta.
a) 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.
b) O empresário rural e o pequeno empresário não gozam de tratamento diferenciado ou favorecido quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
c) Caso o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de
lei, não puder exercer atividade de empresário, poderá exercer a função de gerente
em caráter excepcional.
d) É opcional a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
e) O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá
registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, independentemente do capital social estar totalmente integralizado.
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Questão 21    (CONSULPLAN/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2º EXAME/2018) A legislação civil consolida diversas normas reguladoras das relações
jurídicas de ordem privada. Um dos conceitos por ela trazidos é a respeito daquele
“que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou
a circulação de bens e serviços”. Este conceito corresponde ao:
a) Empresário.
b) Perito judicial.
c) Despachante aduaneiro.
d) Sujeito ativo da obrigação tributária.
Questão 22    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2º EXAME/2017)
O art. 966 da Lei n.º 10.406, de 10.1.2002, que institui o Código Civil, afirma:
“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”
Em relação à capacidade do empresário, julgue as afirmativas a seguir, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), e, em seguida, assinale a opção CORRETA:
I – Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida
de exercer a atividade de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações
contraídas.
II – O incapaz, mesmo que por meio de representante legal ou devidamente assistido, não poderá continuar a sociedade empresária, e sua participação no capital
social da empresa deverá ser transferida para um tutor nomeado judicialmente.
III – Os cônjuges casados em regime da comunhão universal de bens podem contratar sociedade entre si, sendo vedada a alienação dos imóveis que integrem o
patrimônio da empresa sem a outorga conjugal.
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A sequência CORRETA é:
a) F, F, F.
b) F, V. V.
c) V, F, F.
d) V, V, V.
Questão 23    (FBC/CFC/TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 2º EXAME/2012) De
acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro a respeito do Empresário,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale
a opção CORRETA.
I – É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
II – Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
III – Considera-se empresário quem exerce, profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
A sequência CORRETA é:
a) V, V, V.
b) V, F, F.
c) F, V, F.
d) F, F, V.
Questão 24    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2016)
Com relação ao Código Civil – Lei n.º 10.406, de 10.1.2002 –, especificamente
em relação à caracterização, inscrição e capacidade do Empresário, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
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I – Podem exercer a atividade de empresário aqueles que estiverem em pleno gozo
da capacidade civil e não forem legalmente impedidos; porém, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá
pelas obrigações contraídas.
II – Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados no Registro Público
de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou
inalienabilidade.
III – Os cônjuges podem contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que
não tenham se casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória.
IV – É obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade.
A sequência CORRETA é:
a) F, V, F, V.
b) F, V, V, V.
c) V, F, V, F.
d) V, V, V, V.
Questão 25    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2015)
De acordo com o que estabelece o Código Civil, a respeito da Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada–Eireli, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I – 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 cem vezes o maior salário mínimo vigente no País.
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II – A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
III – As regras previstas para as sociedades limitadas aplicam-se, no que couber,
à empresa individual de responsabilidade limitada.

A sequência CORRETA é:
a) F, V, F.
b) V, F, V.
c) F, F, F.
d) V, V, V.
Questão 26    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2015)
Considerando-se o que dispõe o Código Civil para a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, assinale a opção INCORRETA.
a) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI também poderá
resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária em um único
sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
b) A pessoa natural que constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI poderá figurar em mais de uma empresa dessa modalidade, sendo
permitida a adesão de apenas mais um sócio, desde que este seja especialista na
atividade-fim da empresa.
c) O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI”
após a firma ou da denominação social da empresa individual de responsabilidade
limitada.
d) Poderá ser atribuída à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração
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decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade
profissional.
Questão 27    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Assinale a alternativa correta quanto ao exercício de empresa.
a) O sócio incapaz pode exercer a administração da sociedade.
b) Poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida quando capaz.
c) A continuidade do exercício empresarial do incapaz prescinde de autorização
judicial.
d) Se exercer atividade de empresário, mesmo legalmente impedido, responderá
pelas obrigações contraídas.
Questão 28    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Considera-se empresário
a) aquele que exerce atividade comercial ou industrial.
b) aquele que exerce atividade exclusivamente artística.
c) aquele que exerce atividade exclusivamente científica.
d) aquele que exerce atividade exclusivamente intelectual.
Questão 29    (CONSULPLAN/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2018) A
legislação civil consolida diversas normas reguladoras das relações jurídicas de ordem privada. Um dos conceitos por ela trazidos é a respeito daquele “que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação
de bens e serviços”. Este conceito corresponde ao:
a) Empresário.
b) Perito judicial.
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c) Despachante aduaneiro.
d) Sujeito ativo da obrigação tributária.
Questão 30    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Nos termos do Código Civil marque a afirmativa INCORRETA
acerca da definição de empresário:
a) É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
b) É aquele que exerce profissionalmente atividades em cooperativas sendo um
dos cooperados.
c) É aquele cuja atividade rural constitua sua principal profissão, desde que seja
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.
d) É aquele que exerce atividade empresarial individual de responsabilidade limitada, por uma única pessoa titular da totalidade do capital social.
Questão 31    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Possui(em) capacidade para ser empresário, EXCETO:
a) Os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente
impedidos.
b) O incapaz, desde que representado ou assistido, poderá continuar a empresa
antes exercida por ele enquanto capaz.
c) 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.
d) O falido não reabilitado.
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Questão 32    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Segundo o Código Civil, considera-se Empresário,
a) quem exerce profissionalmente atividade com fins lucrativos, independentemente da atividade.
b) quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
c) quem seja sócio controlador de Sociedades Anônimas.
d) quem exerce, ainda que não profissionalmente, atividade com fins lucrativos,
organizada, para a execução de serviços, produção de produtos industrializados ou
participando da cadeia de circulação destes produtos.
Questão 33    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) O Código Civil brasileiro adotou, de forma indireta, uma definição
para o termo jurídico “empresa”. Levando em conta, esta definição, amplamente
aceita e adotada pela doutrina pátria, a palavra-chave que está presente nesta definição é
a) atividade.
b) pessoa.
c) coisa.
d) instituição.
Questão 34    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2016) Sobre o conceito de empresário e sua capacidade, e à luz do Código Civil brasileiro, é correto afirmar:
a) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços.
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b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, não responderá pelas obrigações contraídas.
c) Poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa antes exercida
por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança.
d) O empresário casado necessita de outorga conjugal, qualquer que seja o regime
de bens, para alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.
Questão 35    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2015) Sobre a capacidade do empresário e com base no Código Civil (Lei
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), é correto afirmar, EXCETO:
a) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, não responderá pelas obrigações contraídas.
c) 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) A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e
o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e
averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.
Questão 36    (FUNDATEC/IRGA/TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO/2013) O
produtor rural
a) é considerado empresário.
b) poderá requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

56 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

c) será regido pelas regras pertinentes às sociedades empresárias, se atuar na
forma de sociedade.
d) deverá fazer a inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis.
e) deverá fazer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, mas não
ficará sujeito ao regramento destinado aos empresários.
Questão 37    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL/2009) Sobre as sociedades, mais especificamente no que pertine à capacidade, assinale a assertiva correta:
a) o empresário casado pode, somente com a outorga conjugal, alienar os imóveis
que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.
b) faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, mesmo
que casados sob o regime da comunhão universal de bens ou no da separação
obrigatória.
c) a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
d) a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o
ato de reconciliação devem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.
e) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil, bem como aqueles que forem legalmente impedidos.
Questão 38    (FUNDATEC/BRDE/ANALISTA

DE

PROJETOS-JURÍDICA/2015) A

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), para ser constituída,
exige:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

57 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

a) Capital inicial equivalente a trinta salários mínimos, os quais devem estar devidamente integralizados na data da inscrição.
b) A presença de um único titular, pessoa natural ou jurídica, mesmo que este já
conste como instituidor de outra empresa individual.
c) A instituição por pessoa jurídica nacional, ou seja, que tenha sede no Brasil,
sendo vedada a sua constituição por pessoa natural.
d) A adoção de firma ou denominação.
e) A integralização do capital no prazo máximo de um ano a partir da sua inscrição.
Questão 39    (FUNDATEC/CRMV-PR/ADVOGADO/2015) A Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI)
a) possui natureza de pessoa jurídica de direito privado.
b) possui sistema de responsabilidade semelhante àquele que é atribuído ao empresário individual.
c) deve contar com capital inicial, integralizado ou não, equivalente a, pelo menos,
cem salários mínimos.
d) é uma forma de sociedade empresária, podendo contar com um ou mais sócios.
e) deve ser constituída por prazo determinado.
Questão 40    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR/FISCAL/2014) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) representa entidade personificada,
constituída por um único titular. Analise as seguintes assertivas sobre essa entidade:
I – A empresa individual de responsabilidade limitada deverá constituir-se com
capital, devidamente integralizado, que não será inferior a sessenta vezes o maior
salário mínimo vigente no país.
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II – A empresa individual somente poderá adotar firma, acrescida da expressão
EIRELI, sendo vedada a utilização de denominação.
III – Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
Questão 41    (FUNDATEC/IRGA/TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO/2013) A
empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli)
a) possui pelo menos dois sócios.
b) não necessita de registro.
c) possui capital integralizado não inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no país.
d) somente pode adotar como nome empresarial firma individual que indique o
nome do titular da atividade.
e) não admite a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (FCC/SEF-SC/AUDITOR FISCAL/2018) Em relação ao conceito de empresa e no tocante ao empresário, é correto afirmar:
a) Também se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, constituindo ou não, esse exercício profissional,
elemento de empresa.
b) Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que integra o núcleo
do conceito de empresa, há que se entender a exploração de atividade com finalidade lucrativa.
c) É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de suas atividades.
d) A lei assegurará tratamento igualitário ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
e) Os profissionais liberais são considerados empresários, já que, como regra,
exercem atividade remuneratória e visam ao lucro em seu mister.

Letra b.
Análise das alternativas:
a) Errada. Vejamos o Enunciado 194 da III Jornada de Direito Civil.
Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos
fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida.

b) Correta. De acordo com o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
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c) Errada. Em desacordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

d) Errada. Em desacordo com o art. 970 do CC.
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao
empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

e) Errada. De acordo com o art. 966, parágrafo único, do CC.
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.

Questão 2    (FCC/ARTESP/ESPECIALISTA REGULAÇÃO DE TRANSPORTE/2017)
De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, considera-se empresário quem
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O mesmo diploma legal estabelece, contudo, alguns requisitos, bem como vedações ou limitações ao exercício da atividade empresária e, nesse sentido,
a) não considera empresário aquele que exerça profissão intelectual ou artística,
ainda que o exercício constitua elemento de empresa.
b) obriga o empresário casado sob o regime da comunhão universal a obter outorga conjugal para alienar ou gravar bens que integram o patrimônio da empresa.
c) veda a realização de atividade científica sob o regime de empresa, obrigando
que a mesma seja exercida, ainda que com finalidade econômica, na forma de associação ou fundação.
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d) obriga a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, dispensando o registro de filial, sucursal ou agência.
e) aquele que estiver legalmente impedido de exercer atividade própria de empresário, ainda assim, se o fizer, responde pelas obrigações contraídas perante terceiros.

Letra e.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 966, parágrafo único, do CC.
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) Errada. Em desacordo com o art. 978 do CC.
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) Errada. O CC não prevê a vedação mencionada na alternativa, vide art. 966
do CC.
d) Errada. Em desacordo com o art. 969 do CC.
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.

e) Correta. De acordo com o art. 973 do CC.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
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Questão 3    (FCC/ELETROSUL/NÍVEL

SUPERIOR/2016)

Analise

os

seguintes

enunciados em relação à atividade empresarial:
I – Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
II – Considera-se 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.
III – É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
IV – Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde
que não sejam casados sob o regime da comunhão universal de bens, ou no da
separação obrigatória.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e IV.
b) I, III e IV.
c) II e III.
d) I e IV.
e) I e II.

Letra d.
Análise dos enunciados:
I – Correta. Vide o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
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II – Errada. Em desacordo com o art. 966, parágrafo único, do CC.
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.

III – Errada. Em desacordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

IV – Correta. Vide o art. 977 do CC.
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.

Questão 4    (FCC/MPE-PA/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2014) Paulo, aposentado do
cargo de promotor de justiça, decidiu comprar um imóvel rural, a fim de se dedicar,
de forma organizada, profissional, habitual e exclusiva, ao cultivo e à venda das
verduras orgânicas, visando ao lucro. Nesse caso,
a) na qualidade de empresário rural, é obrigatória a inscrição de Paulo no Registro
Público de Empresas antes do início de sua atividade.
b) Paulo não poderá exercer atividade empresária em nome próprio, pois o impedimento imposto aos promotores de justiça para o exercício do comércio persiste
mesmo depois da aposentadoria.
c) Paulo não poderá ser qualificado como empresário, já que a atividade rural, por
definição legal, não pode ter caráter empresarial.
d) depois de inscrito no Registro Público de Empresas, Paulo estará sujeito à falência,
mesmo na qualidade de empresário rural.
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e) a inscrição de Paulo no Registro Público de Empresas, na condição de empresário individual, com responsabilidade ilimitada, atribui à empresa personalidade
jurídica própria e distinta da do seu titular.

Letra d.
Análise das alternativas:
a/c) Erradas. A inscrição no registro do produtor rural é facultativa e, caso Paulo
faça o referido registro, será considerado empresário. Vejamos o art. 971 do CC.
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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 972 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

Segundo o estatuto dos promotores de justiça é vedado exercerem a atividade empresarial. Todavia, advinda o ato de aposentadoria do promotor de justiça, cessará
tal impedimento.
d) Correta. De acordo com o art. 1º da Lei 11.101/2005.
Art. 1º. Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como
devedor.

e) Errada. Paulo, após a inscrição, torna-se empresário individual, cuja responsabilidade é ilimitada pelo exercício da atividade, respondendo com todos os bens pessoais, vez que não há nova personalidade jurídica atribuída à atividade empresarial.
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Questão 5    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2014) O empresário, cuja atividade rural
constitua sua principal profissão,
a) está sujeito à falência, independente de qualquer registro público.
b) é obrigado a inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis.
c) é obrigado a inscrever-se no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
d) pode requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
e) não pode constituir empresa individual de responsabilidade limitada.

Letra d.
Questão tem como fundamento o art. 971 do CC.
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.

Questão 6    (FCC/PM-SP/AUDITOR FISCAL/2012) Em relação à atividade empresarial e ao empresário, é correto afirmar:
a) A sociedade adquire personalidade jurídica dois anos depois da inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos.
b) Quando a empresa não possui bens suficientes para saldar suas dívidas, em regra os sócios respondem com seu patrimônio pessoal.
c) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
d) É desnecessária a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
e) Os cônjuges podem contratar sociedade entre si, qualquer que seja o regime
de bens.
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Letra c.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 985 do CC.
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

b) Errada. Em desacordo com o art. 1.024 do CC.
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da
sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

c) Correta. De acordo com o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

d) Errada. Em desacordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

e) Errada. Em desacordo com o art. 977 do CC.
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.

Questão 7    (FCC/TCM-BA/PROCURADOR DO MP ESPECIAL/2011) É correto
afirmar:
a) O impedimento legal quanto à capacidade civil não obsta o exercício pessoal da
atividade empresarial.
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b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza
científica, literária ou artística, mesmo que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, a não ser que o exercício da profissão constitua elemento de empresa.
c) É facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
d) Não haverá tratamento legal favorecido ou diferenciado a qualquer empresário
em face de sua envergadura ou pela natureza de suas atividades.
e) É considerado empresário quem exerce profissionalmente atividade, econômica
ou não, organizada para a produção, criação ou circulação de bens ou de serviços.

Letra b.
Questão fundamenta-se no art. 966, parágrafo único, do CC.
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.

Questão 8    (FCC/SEFAZ-SP/TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL/2010) De conformidade com o Código Civil brasileiro, ressalvada a hipótese de o exercício da profissão constituir elemento de empresa, é INCORRETO afirmar que NÃO se considera
empresário quem exerce profissão
a) comercial.
b) de natureza artística.
c) de natureza literária.
d) intelectual.
e) de natureza científica.
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Letra a.
Novamente, questão fundamentada no art. 966, parágrafo único, do CC.
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.

Questão 9    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2009) A sociedade empresária, no direito brasileiro,
a) é um ente despersonalizado, como regra confundindo-se o patrimônio de seus
sócios com o dela.
b) não tem atributos do direito da personalidade, não podendo por isso sofrer dano
moral.
c) independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por
quotas de responsabilidade limitada.
d) tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro,
salvo as exceções expressas em lei.
e) adquire personalidade jurídica tão logo comecem suas atividades, servindo a
inscrição no registro próprio apenas para sua formalização.

Letra d.
Questão fundamentada no art. 982 do CC.
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.
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Questão 10    (FCC/TJ-AP/JUIZ ESTADUAL/2009) Considera-se empresário
a) quem organiza a produção de certa mercadoria, ainda que episodicamente, destinando-a à venda no mercado.
b) quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
c) quem exerce habitualmente qualquer atividade, econômica ou intelectual, para
prestação de serviços diretos na comunidade.
d) o profissional da área científica, literária ou artística, desde que se trate de atividade habitual, como regra.
e) quem exerce atividade econômica, habitualmente ou não, desde que destine a
produção de seus bens à venda no mercado.

Letra b.
Mais uma vez, a banca cobra conhecimento do art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Questão 11    (FCC/SEF-SC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2018) Em
relação à empresa individual de responsabilidade limitada, é correto afirmar:
a) Não lhe poderá ser atribuída, se constituída para a prestação de serviços de
qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de
autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa
jurídica, desde que vinculados à atividade profissional.
b) A pessoa natural que a constituir é livre para figurar em outras empresas dessa
modalidade, passíveis no entanto de confusão patrimonial.
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c) Essa modalidade de empresa não poderá resultar da concentração das quotas
de outra espécie societária em um único sócio, salvo motivação a fundamentá-la.
d) O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá
pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa
natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração
da personalidade jurídica.
e) Aplicam-se subsidiariamente a essa modalidade de empresa as regras previstas
para as cooperativas, no tocante à responsabilização de seus sócios e diretores.

Letra d.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 5º, do CC.
Art. 980-A. § 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou
voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

b) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 2º, do CC.
980-A, § 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

c) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 3º, do CC.
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.
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d) Correta. Vide o Enunciado 470 da V Jornada de Direito Civil.
O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que
a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica.

e) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 6º, do CC.
Art. 980-A. § 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Questão 12    (FCC/TJ-SC/JUIZ ESTADUAL/2017) A empresa individual de responsabilidade limitada
a) não é pessoa jurídica, porque instituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não se admitindo que o sujeito possua mais de um patrimônio.
b) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, inferior a cem vezes o maior salário mínimo
vigente no país.
c) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, não inferior a cem vezes o maior salário
mínimo vigente no país.
d) é pessoa jurídica resultante exclusivamente da resolução parcial de uma sociedade, quando remanescer apenas um sócio.
e) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social devidamente integralizado de qualquer valor, aplicando-lhe subsidiariamente as regras previstas para as sociedades simples.
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Letra c.
Questão fundamentada no art. 980-A do CC.
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.

Questão 13    (FCC/TCM-RJ/PROCURADOR DO TCMRJ/2015) Acerca da empresa
individual de responsabilidade limitada, considere:
I – Seu titular não poderá figurar em outras empresas de mesma modalidade, nem
participar, como sócio, de quaisquer sociedades empresárias.
II – Seu nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “LTDA.”
após a firma ou a de nominação social.
III – Será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
IV – Poderá ser formada a partir da concentração das quotas de sociedade limitada
num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
V – Sua personalidade jurídica confunde-se com a do seu titular, sendo incapaz de
adquirir personalidade jurídica própria.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV.
b) I e V.
c) II e V.
d) I e IV.
e) II e III.
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Letra a.
Análise das assertivas:
I – Errada. Não há previsão na lei que disponha sobre a vedação apontada na assertiva.
II – Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 1º, do CC.
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.

III – Correta. Vide o art. 980-A do CC.
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.

IV – Correta. Vide o art. 980-A, § 3º, do CC.
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.

V – Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 6º, do CC.
Art. 980-A. § 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Questão 14    (FCC/TRT 1ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2015) Sobre a empresa
individual de responsabilidade limitada, é correto afirmar que
a) a totalidade do seu capital social integralizado não será inferior a duzentas vezes
o maior salário-mínimo vigente no País.
b) a pessoa natural que constituí-la somente poderá figurar em duas empresas
desta modalidade.
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c) aplicam-se a ela, no que couber, as regras previstas para as sociedades cooperativas.
d) poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária em
um único sócio.
e) será proibido atribuir-lhe remuneração decorrente da cessão de direitos de imagem quando constituída para prestação de serviços.

Letra d.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 980-A do CC.
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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 2º, do CC.
980-A. § 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

c) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 6º, do CC.
Art. 980-A. § 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

d) Correta. Vide o art. 980-A, § 3º, do CC.
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.
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e) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 5º, do CC.
Art. 980-A. § 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade
limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou
voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

Questão 15    (FCC/TJ-CE/JUIZ ESTADUAL/2014) A empresa individual de responsabilidade limitada é
a) ente despersonalizado, porque suas atividades são exercidas pela pessoa física
ou jurídica que a instituir.
b) pessoa jurídica de direito privado, que só poderá ser instituída por outra pessoa
jurídica também de direito privado, mas não terá capital social.
c) pessoa jurídica de direito privado e será constituída por uma única pessoa titular
da totalidade do capital social.
d) pessoa jurídica de direito privado cuja personalidade se confunde com a de seu
instituidor e não possui capital social.
e) pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado, segundo seja seu instituidor uma pessoa natural ou um ente público.

Letra c.
Questão fundamenta-se no art. 44, VI, do CC.
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
[...]
VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada.
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Questão 16    (FCC/TRT 1ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2014) Um compositor e
um cantor celebraram contrato de sociedade (X&Y Ltda.), cujo objeto compreende
a cessão de direitos patrimoniais de autor e de voz, de que são titulares. O cantor,
todavia, que era sócio minoritário, foi excluído da sociedade, ficando ela com um
único sócio.
Neste caso,
a) a sociedade se dissolverá, necessariamente, após seis meses da resolução em
relação a um dos sócios, se não for recomposta, e tanto o compositor como o cantor poderão constituir Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. cujo objeto
seja o recebimento de remuneração pela cessão dos direitos patrimoniais de autor
ou de voz.
b) a sociedade se dissolverá necessariamente, por falta de pluralidade de sócios,
que só poderão exercer suas atividades como empresários individuais.
c) a sociedade não se dissolverá, podendo permanecer com um sócio e ela própria,
como sócia de si mesma, por prazo indeterminado, e o sócio excluído poderá constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para o exercício de
suas atividades de cantor.
d) o contrato de sociedade é nulo, por ilicitude do objeto e cada um dos sócios
deverá receber seus haveres e passar a exercer suas atividades, recebendo suas
remunerações como pessoas físicas.
e) o cantor poderá constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para a prestação de serviços e o recebimento de remuneração pela cessão
de direitos patrimoniais de voz; a sociedade X&Y Ltda., se não for reconstituída
no prazo de cento e oitenta dias, se dissolverá, salvo se o compositor requerer a
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para Empresa Individual de Responsabilidade Ltda.
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Letra e.
Questão fundamentada no art. 1.033, IV e parágrafo único, do CC.
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
[...]
IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade,
requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da
sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade
limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.

Questão 17    (FCC/MPE-PE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2014) Em relação à Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, é correto afirmar:
a) Sua constituição e funcionamento, independentemente do objeto, dependem de
prévia autorização da Junta Comercial.
b) O seu capital social não poderá ser superior a 100 (cem) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
c) Tem natureza jurídica de sociedade limitada unipessoal, de sorte que o seu
nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “Ltda.” após a
firma ou a denominação social.
d) A mesma pessoa natural não poderá, simultaneamente, ser titular de mais de
uma empresa individual de responsabilidade limitada, ainda que seja capaz de integralizar o capital de todas elas.
e) Tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do seu titular e
se adquire com a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
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Letra d.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 1º, IV, da CF88.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
[...]
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

b) Errada. Em desacordo com o art. 980-A do CC.
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.

c) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 1º, do CC.
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.

d) Correta. De acordo com o art. 980-A, § 2º, do CC.
980-A. § 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

e) Errada. Em desacordo com os arts. 985 e 1.150 do CC.
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
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Questão 18    (VUNESP/TJ-RS/JUIZ ESTADUAL/2018) O artigo 966 do Código Civil
define como empresário aquele que exerce
a) atividade profissional organizada com a finalidade de produção ou circulação de
bens ou de serviços.
b) atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção ou
circulação de bens ou de serviços.
c) atividade eventual econômica, organizada com a finalidade de circulação de
bens ou serviços.
d) atividade eventual econômica não organizada com a finalidade de produção e
circulação de bens ou de serviços.
e) atividade profissional econômica organizada com a finalidade de produção e circulação de bens ou de serviços.

Letra b.
Novamente, cobra-se conhecimento do art. 966, caput, do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Questão 19    (VUNESP/PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP/AGENTE DE
TESOURARIA/2018) Em relação ao empresário, é correto afirmar que
a) o empresário casado não pode, sem a outorga conjugal, salvo se no regime da
separação total de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa
ou gravá-los de ônus real.
b) o sócio incapaz poderá exercer a administração da sociedade, desde que obedecidas as formalidades legais.
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c) se faculta aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, independentemente do regime de bens no casamento adotado.
d) 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, desde que transcorridos dois anos do início de
suas atividades.
e) 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.

Letra e.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 978 do CC.
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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 974, § 3º, I, do CC.
Art. 974. § 3º. I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade;

c) Errada. Em desacordo com o art. 977 do CC.
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.
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d) Errada. Em desacordo com o art. 968, § 3º, do CC.
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.
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo
em que vai converter-se.
Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se
prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade,
aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto no art. 1.031.
Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso,
os direitos dos credores.

e) Certa. De acordo com o art. 974 do CC.
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.

Questão 20    (VUNESP/PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP/ANALISTA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRO/2018) O Código Civil dispõe sobre a atividade empresarial. Em relação ao empresário, assinale a alternativa correta.
a) 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.
b) O empresário rural e o pequeno empresário não gozam de tratamento diferenciado ou favorecido quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.
c) Caso o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de
lei, não puder exercer atividade de empresário, poderá exercer a função de gerente
em caráter excepcional.
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d) É opcional a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
e) O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá
registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, independentemente do capital social estar totalmente integralizado.

Letra a.
Análise das alternativas:
a) Certa. De acordo com o art. 969 do CC.
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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 970 do CC.
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao
empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

c) Errada. Em desacordo com o art. 975 do CC.
Art. 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de
lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz,
um ou mais gerentes.

d) Errada. Em desacordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
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e) Errada. Em desacordo com o art. 974, § 3º, II, do CC.
Art. 974, § 3º. O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais
deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos: [...]
II – o capital social deve ser totalmente integralizado;

Questão 21    (CONSULPLAN/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2º EXAME/2018) A legislação civil consolida diversas normas reguladoras das relações
jurídicas de ordem privada. Um dos conceitos por ela trazidos é a respeito daquele
“que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou
a circulação de bens e serviços”. Este conceito corresponde ao:
a) Empresário.
b) Perito judicial.
c) Despachante aduaneiro.
d) Sujeito ativo da obrigação tributária.

Letra a.
Questão tem como fundamento o art. 966 do CC.
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.

Questão 22    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2º EXAME/2017)
O art. 966 da Lei n.º 10.406, de 10.1.2002, que institui o Código Civil, afirma:
“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

85 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

Em relação à capacidade do empresário, julgue as afirmativas a seguir, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), e, em seguida, assinale a opção
CORRETA:
I – Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida
de exercer a atividade de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações
contraídas.
II – O incapaz, mesmo que por meio de representante legal ou devidamente assistido, não poderá continuar a sociedade empresária, e sua participação no capital
social da empresa deverá ser transferida para um tutor nomeado judicialmente.
III – Os cônjuges casados em regime da comunhão universal de bens podem contratar sociedade entre si, sendo vedada a alienação dos imóveis que integrem o
patrimônio da empresa sem a outorga conjugal.

A sequência CORRETA é:
a) F, F, F.
b) F, V. V.
c) V, F, F.
d) V, V, V.

Letra c.
Análise das assertivas:
I – Verdadeira. De acordo com os arts. 972 e 973 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
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II – Falsa. Em desacordo com o art. 974 do CC.
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.

III – Falsa. Em desacordo com os arts. 977 e 978 do CC.
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.
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.

Questão 23    (FBC/CFC/TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 2º EXAME/2012) De
acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro a respeito do Empresário,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale
a opção CORRETA.
I – É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
II – Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
III – Considera-se empresário quem exerce, profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

A sequência CORRETA é:
a) V, V, V.
b) V, F, F.
c) F, V, F.
d) F, F, V.
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Letra a.
Análise das assertivas:
I – Verdadeira. De acordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

II – Verdadeira. De acordo com o art. 972 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

III – Verdadeira. De acordo com o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Questão 24    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2016)
Com relação ao Código Civil – Lei n.º 10.406, de 10.1.2002 –, especificamente
em relação à caracterização, inscrição e capacidade do Empresário, julgue os
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.
I – Podem exercer a atividade de empresário aqueles que estiverem em pleno gozo
da capacidade civil e não forem legalmente impedidos; porém, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá
pelas obrigações contraídas.
II – Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados no Registro Público
de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou
inalienabilidade.
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III – Os cônjuges podem contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que
não tenham se casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória.
IV – É obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade.

A sequência CORRETA é:
a) F, V, F, V.
b) F, V, V, V.
c) V, F, V, F.
d) V, V, V, V.

Letra d.
Análise das assertivas:
I – Verdadeira. De acordo com os arts. 972 e 973 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

II – Verdadeira. De acordo com o art. 979 do CC.
Art. 979. Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário,
o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou
inalienabilidade.
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III – Verdadeira. De acordo com o art. 977 do CC.
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.

IV – Verdadeira. De acordo com o art. 967 do CC.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

Questão 25    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2015)
De acordo com o que estabelece o Código Civil, a respeito da Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada–Eireli, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I – 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 cem vezes o maior salário mínimo vigente no País.
II – A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
III – As regras previstas para as sociedades limitadas aplicam-se, no que couber,
à empresa individual de responsabilidade limitada.

A sequência CORRETA é:
a) F, V, F.
b) V, F, V.
c) F, F, F.
d) V, V, V.
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Letra d.
Análise das assertivas:
I – Verdadeira. De acordo com o art. 980-A do CC.
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.

II – Verdadeira. De acordo com o art. 980-A, § 2º, do CC.
Art. 980-A. § 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

III – Verdadeira. De acordo com o art. 980-A, § 6º, do CC.
Art. 980-A. § 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Questão 26    (FBC/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2º EXAME/2015)
Considerando-se o que dispõe o Código Civil para a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, assinale a opção INCORRETA.
a) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI também poderá
resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária em um único
sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
b) A pessoa natural que constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI poderá figurar em mais de uma empresa dessa modalidade, sendo
permitida a adesão de apenas mais um sócio, desde que este seja especialista na
atividade-fim da empresa.
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c) O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI”
após a firma ou da denominação social da empresa individual de responsabilidade
limitada.
d) Poderá ser atribuída à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI,
constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz
de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

Letra b.
Análise das alternativas:
a) Correta. De acordo com o art. 980-A, § 3º, do CC.
Art. 980-A. § 3º. O 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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 2º, do CC.
Art. 980-A. § 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

c) Correta. De acordo com o art. 980-A, § 1º, do CC.
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.

d) Correta. De acordo com o art. 980-A, § 5º, do CC.
Art. 980-A. § 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração
decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou
voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.
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Questão 27    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Assinale a alternativa correta quanto ao exercício de empresa.
a) O sócio incapaz pode exercer a administração da sociedade.
b) Poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida quando capaz.
c) A continuidade do exercício empresarial do incapaz prescinde de autorização
judicial.
d) Se exercer atividade de empresário, mesmo legalmente impedido, responderá
pelas obrigações contraídas.
Letra d.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 974, § 3º, I, do CC.
Art. 974. § 3º. I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade;

b) Errada. Em desacordo com o art. 974 do CC.
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) Errada. Em desacordo com o art. 974, § 1º, do CC.
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.

d) Correta. De acordo com o art. 973 do CC.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
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Questão 28    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2018) Considera-se empresário
a) aquele que exerce atividade comercial ou industrial.
b) aquele que exerce atividade exclusivamente artística.
c) aquele que exerce atividade exclusivamente científica.
d) aquele que exerce atividade exclusivamente intelectual.

Letra a.
Questão tem como fundamento o art. 966 do CC.
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.

Questão 29    (CONSULPLAN/CFC/BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2018) A
legislação civil consolida diversas normas reguladoras das relações jurídicas de ordem privada. Um dos conceitos por ela trazidos é a respeito daquele “que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação
de bens e serviços”. Este conceito corresponde ao:
a) Empresário.
b) Perito judicial.
c) Despachante aduaneiro.
d) Sujeito ativo da obrigação tributária.
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Letra a.
Novamente, cobra-se conhecimento do art. 966 do CC.
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.

Questão 30    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Nos termos do Código Civil marque a afirmativa INCORRETA
acerca da definição de empresário:
a) É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
b) É aquele que exerce profissionalmente atividades em cooperativas sendo um
dos cooperados.
c) É aquele cuja atividade rural constitua sua principal profissão, desde que seja
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.
d) É aquele que exerce atividade empresarial individual de responsabilidade limitada, por uma única pessoa titular da totalidade do capital social.

Letra b.
Análise das alternativas:
a) Correta. De acordo com o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

b) Errada. Em desacordo com o art. 982, parágrafo único, do CC.
Art. 982. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária
a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.
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c) Correta. De acordo com o art. 984 do CC.
Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará
equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.

d) Correta. De acordo com o art. 980-A do CC.
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.

Questão 31    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Possui(em) capacidade para ser empresário, EXCETO:
a) Os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente
impedidos.
b) O incapaz, desde que representado ou assistido, poderá continuar a empresa
antes exercida por ele enquanto capaz.
c) 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.
d) O falido não reabilitado.

Letra d.
Análise das alternativas:
a) Correta. De acordo com o art. 972 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
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b) Correta. De acordo com o art. 974 do CC.
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) Correta. De acordo com o art. 977 do CC.
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.

d) Errada. Em desacordo com o art. 102 da Lei n. 11.101/2005.
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.
Art. 181. § 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser
motivadamente declarados na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a extinção
da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal.

Questão 32    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) Segundo o Código Civil, considera-se Empresário,
a) quem exerce profissionalmente atividade com fins lucrativos, independentemente da atividade.
b) quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
c) quem seja sócio controlador de Sociedades Anônimas.
d) quem exerce, ainda que não profissionalmente, atividade com fins lucrativos,
organizada, para a execução de serviços, produção de produtos industrializados ou
participando da cadeia de circulação destes produtos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

97 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

Letra b.
Outra questão com fundamento no art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Questão 33    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2017) O Código Civil brasileiro adotou, de forma indireta, uma definição
para o termo jurídico “empresa”. Levando em conta, esta definição, amplamente
aceita e adotada pela doutrina pátria, a palavra-chave que está presente nesta definição é
a) atividade.
b) pessoa.
c) coisa.
d) instituição.

Letra a.
Reiteradamente, a Banca cobra conhecimento do art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Questão 34    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2016) Sobre o conceito de empresário e sua capacidade, e à luz do Código Civil brasileiro, é correto afirmar:
a) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços.
b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, não responderá pelas obrigações contraídas.
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c) Poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa antes exercida
por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança.
d) O empresário casado necessita de outorga conjugal, qualquer que seja o regime
de bens, para alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los
de ônus real.

Letra a.
Análise das alternativas:
a) Correta. De acordo com o art. 966 do CC.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

b) Errada. Em desacordo com o art. 973 do CC.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

c) Errada. Em desacordo com o art. 974 do CC.
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.

d) Errada. Em desacordo com o art. 978 do CC.
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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Questão 35    (CONSULPLAN/TJ-MG/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2015) Sobre a capacidade do empresário e com base no Código Civil (Lei
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), é correto afirmar, EXCETO:
a) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.
b) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, não responderá pelas obrigações contraídas.
c) 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) A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e
o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e
averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.

Letra b.
Análise das alternativas:
a) Correta. De acordo com o art. 972 do CC.
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

b) Errada. Em desacordo com o art. 973 do CC.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

c) Correta. De acordo com o art. 978 do CC.
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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d) Correta. De acordo com o art. 980 do CC.
Art. 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e
o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.

Questão 36    (FUNDATEC/IRGA/TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO/2013) O
produtor rural
a) é considerado empresário.
b) poderá requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
c) será regido pelas regras pertinentes às sociedades empresárias, se atuar na
forma de sociedade.
d) deverá fazer a inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis.
e) deverá fazer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, mas não
ficará sujeito ao regramento destinado aos empresários.

Letra b.
Questão com fundamento no art. 971 do CC:
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.

Questão 37    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL/2009) Sobre as sociedades, mais especificamente no que pertine à capacidade, assinale a assertiva
correta:
a) o empresário casado pode, somente com a outorga conjugal, alienar os imóveis
que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.
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b) faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, mesmo
que casados sob o regime da comunhão universal de bens ou no da separação
obrigatória.
c) a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas.
d) a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o
ato de reconciliação devem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.
e) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil, bem como aqueles que forem legalmente impedidos.

Letra c.
Análise das alternativas:
a) Errada. Em desacordo com o art. 978 do CC:
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.

b) Errada. Em desacordo com o art. 977 do CC:
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.

c) Correta. De acordo com o art. 973 do CC.
Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se
a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

102 de 109

DIREITO EMPRESARIAL
Empresa. Empresário
Prof. Dicler Forestieri

d) Errada. Em desacordo com o art. 980 do CC:
Art. 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e
o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.

e) Errada. Em desacordo com o art. 972 do CC:
Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da
capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

Questão 38    (FUNDATEC/BRDE/ANALISTA

DE

PROJETOS-JURÍDICA/2015) A

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), para ser constituída,
exige:
a) Capital inicial equivalente a trinta salários mínimos, os quais devem estar devidamente integralizados na data da inscrição.
b) A presença de um único titular, pessoa natural ou jurídica, mesmo que este já
conste como instituidor de outra empresa individual.
c) A instituição por pessoa jurídica nacional, ou seja, que tenha sede no Brasil,
sendo vedada a sua constituição por pessoa natural.
d) A adoção de firma ou denominação.
e) A integralização do capital no prazo máximo de um ano a partir da sua inscrição.

Letra d.
Questão com fundamento no art. 980-A, § 1º, do CC:
§ 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.
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Questão 39    (FUNDATEC/CRMV-PR/ADVOGADO/2015) A Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI)
a) possui natureza de pessoa jurídica de direito privado.
b) possui sistema de responsabilidade semelhante àquele que é atribuído ao empresário individual.
c) deve contar com capital inicial, integralizado ou não, equivalente a, pelo menos,
cem salários mínimos.
d) é uma forma de sociedade empresária, podendo contar com um ou mais sócios.
e) deve ser constituída por prazo determinado.

Letra a.
Questão com fundamento no art. 44, VI, do CC:
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
(...)
VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada.

Questão 40    (FUNDATEC/SEFAZ-RS/AUDITOR/FISCAL/2014) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) representa entidade personificada,
constituída por um único titular. Analise as seguintes assertivas sobre essa entidade:
I – A empresa individual de responsabilidade limitada deverá constituir-se com
capital, devidamente integralizado, que não será inferior a sessenta vezes o maior
salário mínimo vigente no país.
II – A empresa individual somente poderá adotar firma, acrescida da expressão
EIRELI, sendo vedada a utilização de denominação.
III – Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas.
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Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.

Letra c.
Análise das afirmativas:
I – Errada. Em desacordo com o art. 980-A, caput, do CC:
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.

II – Errada. Em desacordo com o art. 980-A, § 1º, do CC:
§ 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

III – Correta. De acordo com o art. 980-A, § 6º, do CC.
§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para as sociedades limitadas.

Questão 41    (FUNDATEC/IRGA/TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO/2013) A
empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli)
a) possui pelo menos dois sócios.
b) não necessita de registro.
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c) possui capital integralizado não inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no país.
d) somente pode adotar como nome empresarial firma individual que indique o
nome do titular da atividade.
e) não admite a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Letra c.
Questão com fundamento no art. 980-A, caput, do CC:
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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