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QUESTÕES DE DIREITO EMPRESARIAL 

Questão 71 - B 

Lei 11.101/2005, Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em 

que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. 

Os itens A, C e D são exatamente as 3 exceções à via attractiva falimentar. 

Questão 72 - B (Súmula 475) 

Os demais itens contrariam as respectivas Súmulas abaixo: 

Súmulas do STJ 

Súmula 476 

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto 

indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Item C 

Súmula 475 

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título 

de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os 

endossantes e avalistas 

Súmula 93 

A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Item 

A 

Súmula 60 

É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse 

deste. Item D 

 

 



Questão 73 - C 

Literalidade da Lei 6404/1976: consórcio não tem personalidade jurídica. 

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir 

consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 

        § 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições 

previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 

        § 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras 

contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de 

consórcio. 

Questão 74 - D 

É o texto do artigo 990 do CC: Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, 

excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. 

As demais contrariam os textos dos seguintes artigos do CC: 

A - Art. 991, Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente 

perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social. 

B -  Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos 

os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. 

C - Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, 

pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados 

somente pelo valor de sua quota. 

Questão 75 - A 

Lei 9279/1996: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as 

disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado 

quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

Explicação: A marca confere exclusividade de exploração no âmbito nacional e no ramo de atividade, seja para 

identificação do produto ou serviço, seja para identificação da empresa que o produziu. Assim, com o registro no 

INPI, a marca protege também como nome empresarial, mesmo sem registro na Junta Comercial. 

 

 

 



Questão 76 - A (inciso VI abaixo) 

A exclusões constam da Lei Complementar 123/2006, no Art 3º, § 4º Não poderá se beneficiar do tratamento 

jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; Item D 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; Item C 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações; Item B 

Questão 77 - B  

Literalidade do art 971 do CC: 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. 
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