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Empresário 

- De acordo com o art. 966 do Código Civil, será empresário 
aquele que pratica atividade empresária.  

 

- Esta é uma definição material do conceito de empresário, sendo 
ele o sujeito de direitos e obrigações que exerce a atividade 
econômica organizada para a circulação de bens ou serviços, sem 
ser atividade intelectual. 

 

- Atuação deve ser profissional.  



Empresário 

- É importante que se corrija uma visão coloquial da expressão 
empresário que cotidianamente é usada como sinônimo de 
empreendedor, ou seja, qualquer pessoa que possua ou realize 
investimentos. 

 

-Quando se tem sociedade, os empresários serão os 
administradores e a própria pessoa jurídica que é quem 
efetivamente organiza a atividade. 

 

- A empresa, portanto, pode ser exercida em sociedade ou 
individualmente.  



Empresário 

- O art. 967 do Código Civil exige que o empresário se registre na 
Junta Comercial antes do início da atividade e em virtude desta 
previsão há quem defensa que o conceito seria formal, já que 
todo empresário deve se registrar.  

 

- Este não é o entendimento correto. Uma vez que alguém 
organize atividade empresária, será considerada empresário. Se 
não se registrar será um empresário irregular, mas não deixará 
de sê-lo.  

 

 



Empresário 

-Requisitos para ser empresário: art. 972 do Código Civil. 

 

- Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que 
estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem 
legalmente impedidos. 

 

- Primeiro requisito: ausência de impedimento - Determinadas 
pessoas, por causa do cargo ou função que ocupam ou em 
virtude de algumas circunstâncias pessoais, não podem exercer 
atividade de empresário, mas se o fizer, responderão pelas 
obrigações contraídas. 

 



Empresário 

- Segundo requisito: capacidade civil – deve ser analisado em 
conjunto com o art. 974. 

 

- 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. 

 

- Conclui-se que para requerer a inscrição como empresário, é 
necessário ter plena capacidade civil. Não é possível requerer a 
inscrição por representante ou assistente. 

 

 



Empresário 

- A atividade empresarial poderá, entretanto, ser continuada, 
através de representante ou assistente, quando ocorrer uma das 
duas hipóteses do art. 974.  

 

- Primeira hipótese: incapacidade superveniente. 

 

- Segunda hipótese: herança.  



Empresário 

- Necessidade de autorização judicial para o incapaz continuar a 
empresa. (§1º do art. 974) 

 

-A lei cuidou de proteger o patrimônio do incapaz que prossegue 
na atividade empresária. Por isso o §2º do art. 974 do Código 
Civil dispõe que:  

 

“Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o 
incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde 
que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do 
alvará que conceder a autorização.” 

 


