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Empresário 

- Pelas regras atuais do direito brasileiro uma pessoa poderá 
optar por duas maneiras de exercer a atividade empresária 
sozinha, registrando-se como empresário individual ou 
constituindo uma empresa individual de responsabilidade 
limitada.   

 

-Empresário Individual: toda e qualquer pessoa física que atenda 
aos requisitos do art. 972 poderá praticar a atividade empresária, 
criando e organizando o negócio e para isso deverá se inscrever 
na Junta Comercial. 

 



Empresário 

- Deve se inscrever na Junca Comercial antes do início da 
atividade (art. 967) e fazer as declarações do art. 968.  

 

- Empresário individual é pessoa física, mesmo possuindo 
inscrição no CNPJ. Esta é apenas para fins tributários.  

 



Empresário 

- o Superior Tribunal de Justiça possui julgados em que 
reconhece que o empresário individual não é pessoa jurídica, 
como podemos observar no Resp REsp 594832/RO, de 
relatoria da Ministra Nancy Andrighi: 

Processual civil. Recurso especial. Ação rescisória. Agravo retido. 
Inviabilidade. Embargos de declaração. Não demonstração da 
omissão, contradição ou obscuridade. Patrimônio do 
empresário individual e da pessoa física. Doação. Invalidade. 
Ausência de outorga uxória.  Erro de fato. Tema controvertido. 
Violação a literal disposição de lei. (...) 

Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, 
respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer 
civis quer comerciais. 

 



Empresário 

-Como se trata de pessoa física, não há um ente para assumir os 
direitos e obrigações de forma autônoma e o empresário 
individual assume os riscos da atividade empresária na sua 
integralidade.  

 

-Este fato faz com que muitos busquem a realização da atividade 
empresária em sociedade, justamente para terem a possibilidade 
de limitar os riscos inerentes a esta atividade. A recém-criada 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada tende a 
também ser uma alternativa para atender ao anseio dos 
empresários que querem atuar individualmente, mas sem se 
expor integralmente aos riscos da atividade. 

 



Empresário 

- O empreendedor rural só será considerado empresário se fizer 
sua inscrição na Junta Comercial. Importante ressaltar que se ele 
decidir fazê-lo, não terá mais nenhum tratamento diferente e 
passará a ter as mesmas obrigações de qualquer outro 
empresário. 

 

-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. 


