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- Quando aquele que quer ser empresário não quer ter 

sociedade, duas são as formas de o ser: empresário individual e 

empresa individual de responsabilidade limitada. 

- Toda e qualquer pessoa física que atenda aos requisitos 

descritos no item anterior poderá praticar a atividade 

empresária, criando e organizando o negócio e para isso deverá 

se inscrever na Junta Comercial.
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- Essa inscrição do empresário individual existe, pois a Junta 

Comercial é o órgão que controla as atividades empresárias, 

porém, é importante lembrar que tal registro não fará com que 

ele ganhe uma personalidade jurídica que será diferente da 

pessoa física. 

Ele jamais será considerado pessoa jurídica, já que não se 

enquadra em nenhuma das espécies de pessoa jurídica previstas 

no art. 44 do Código Civil. 
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Existe registro no CNPJ apenas para fins de pagamento dos 

tributos decorrentes do exercício da atividade, já que haverá 

uma equiparação à pessoa jurídica para este fim. 

- O empresário individual deverá usar firma, que será criada 

através de seu nome civil. 

Uma novidade do CC de 2002 é o previsto no art. 978 que diz 

que o empresário casado sob qualquer regime, não irá precisar 

da outorga conjugal para alienar bens imóveis que integrem o 

patrimônio da empresa. 
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- Esse assunto foi alvo de enunciado na I Jornada de Direito 

Comercial:

• Enunciado nº 6: O empresário individual regularmente inscrito 

é o destinatário da norma do art. 978 do Código Civil, que 

permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à 

empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de 

autorização conjugal no Cartório de Imóveis, devendo tais 

requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição 

do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de 

sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 
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- Tal entendimento foi levemente alterado na II Jornada de 

Direito Comercial que aprovou o seguinte enunciado:

• Enunciado nº 58: O empresário individual casado é o 

destinatário da norma do art. 978 do CCB e não depende da 

outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel 

utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia 

averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao 

patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com 

a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no 

registro público de empresas mercantis.
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