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PALAVRAS CRUZADAS
DIREITO EMPRESARIAL
Leonardo Gomes de Aquino
Advogado. Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais. Pós Graduado em Ciências Jurídico-Processuais e
em Ciências Jurídico-Empresariais todos os títulos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(Portugal). Especialista em Direito Empresarial pela FADOM. Professor Universitário na área de Direito
Comercial no Unieuro, de Direito Empresarial no IESB e na FacSenac.
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Observando que o direito empresarial envolvem vários conceitos e expressões que estão
presentes em outros ramos do direito, resolvi criar esta palavra cruzada na tentativa de
auxiliar o estudante a descontrair com este importante assunto do direito.
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Horizontal:
1.
A teoria adotada pelo Código civil para o direito comercial é
2.
É obrigação de todo empresário o
3.
Princípio norteado do nome empresarial
4.
Nome dado a mais valia do estabelecimento
5.
Local onde se efetua a escrituração empresário
6.
Nome do responsável pela guarda da escrituração
7.
O auxiliar do empresário que trabalha no trapiche é
8.
Os livros do empresário são
9.
O registro da inscrição do empresário na junta comercial é
denominado de
10. O ato de inscrição dos tratadores na junta comercial é denominado
de
Vertical:
O sujeito que é uma pessoa jurídica e possui um único dono é
denominado de
2
Nome do local onde se situa o estabelecimento
3
Nome do contrato de cessão do estabelecimento
4
Sinônimo da palavra empresa na concepção objetiva na teoria de
Asquisi
5
Nome do responsável pela elaboração da contabilidade é o
6
A responsabilidade da EIRELI pelas suas dívidas é
7
O empresário individual é pessoa
8
Nome empresarial adotado pelo empresário individual
9
Quantos patrimônios o empresário individual possui
10
Sigla que representa o local de registro do empresário
1
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RESPOSTAS:
HORIZONTAL

EMPRESA. REGISTRO. NOVIDADE. AVIAMENTO. LIVRO. EMPRESARIO. TRAPICHEIRO.
SIGILOSOS. ARQUIVAMENTO. MATRICULA.
VERTICAL
EIRELI. PONTO. TRESPASSE. ESTABELECIMENTO. CONTADOR. ILIMITADA. NATURAL.
FIRMA. UM. RPEM.

