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 RESUMO 
 
 
 
Analisa-se a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) quanto à 
possibilidade da sua instituição por pessoa jurídica e suas possíveis consequências, 
examinando-se pontos essenciais do instituto, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
jurisprudencial e em dispositivos legais. Estuda-se o modo como surgiu a EIRELI na legislação 
brasileira, demandando os motivos de sua previsão legal, as exigências para sua constituição e 
procedendo-se ao exame de pontos importantes da Instrução do Manual de Registro de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, examinando-se a IN nº 117/2011, IN nº 38 e a IN 
47/2018. Dentre as influências trazidas pela limitação de responsabilidade da EIRELI, serão 
estudados: o exercício da atividade empresarial sem submeter a risco o patrimônio pessoal do 
empresário, a redução do número de sociedades fictícias e a função de garantia do capital social. 
Discute-se, finalmente, o Projeto de Lei 10/18, aprovado no Senado, pendente de aprovação na 
Câmara dos Deputados, que autoriza a constituição de mais de uma EIRELI pela mesma pessoa 
natural, retira a obrigatoriedade de um capital social mínimo, autorizando, também a 
constituição de EIRELI por pessoa jurídica, permitindo que pessoa natural ou jurídica seja 
titular de mais de uma EIRELI. 
 
Palavras-chave: Lei nº 12.441/2011. EIRELI. Limitação de Responsabilidade. Pessoa jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The Individual Limited Liability Company (EIRELI) is analyzed as to the possibility of its 
institution by a legal entity and its possible consequences, examining essential points of the 
institute, through a bibliographic, jurisprudential research and legal provisions. We study the 
way EIRELI emerged in Brazilian law, demanding the reasons for its legal provision, the 
requirements for its constitution and examining the important points of the Instruction of the 
Manual of Registration of Individual Limited Liability Company. If IN 117/2011, IN 38 and 
IN 47/2018. Among the influences brought by the limitation of liability of EIRELI, will be 
studied: the exercise of business activity without jeopardizing the personal assets of the 
entrepreneur, the reduction of the number of fictitious companies and the function of 
guaranteeing social capital. Finally, we discuss Bill 10/18, approved in the Senate, pending 
approval by the House of Representatives, which authorizes the constitution of more than one 
EIRELI by the same natural person, removes the obligation of a minimum capital stock, 
authorizing , also the constitution of EIRELI by legal entity, allowing a natural or legal person 
to hold more than one EIRELI. 
. 
 
Keywords: Law nº 12.441/2011. EIRELI. Limitation of Liability. Legal person. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) permite que o 

empreendedor, sozinho, exerça atividade empresarial com a responsabilidade limitada ao 

capital investido. Possibilita a criação ou transformação de empresas, regularizando a situação 

de empreendedores que recorriam a sócios fictícios em uma sociedade limitada, por exemplo, 

para ver protegido seu patrimônio particular. 

Assim sendo, no Ordenamento Jurídico brasileiro, especificamente no artigo 966 do 

Código Civil, “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. É a pessoa que organiza 

os fatores de produção (capital, matéria-prima, mão de obra, insumos e tecnologia) de maneira 

habitual, profissional, com emprego de conhecimento, com o auxílio de mão de obra contratada.  

Isso significa que, quando a sociedade empresária adquire personalidade jurídica, ocorre a 

separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios.  

É importante destacar o fato de que o empresário individual, tendo responsabilidade 

ilimitada, não usufrui da separação patrimonial, responde com o patrimônio pessoal por dívidas 

oriundas da atividade empresarial; o empresário individual é pessoa natural, embora possua 

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e seu registro é realizado na Junta Comercial.  

No Brasil, antes da EIRELI, somente a sociedade empresária poderia dispor dessa 

proteção por meio da constituição de algum tipo societário que tivesse limitação de 

responsabilidade, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. A Lei 12.441/2011 

promoveu mudanças no Código Civil ao criar a empresa individual de responsabilidade limitada 

(EIRELI), espécie de pessoa jurídica constituída por apenas um instituidor. Com efeito, o 

empreendedor pode optar por exercer a empresa individualmente por meio da EIRELI ou sendo 

um empresário individual. A EIRELI dispensa-o de possuir um sócio e lhe preserva o 

patrimônio pessoal, mediante a responsabilidade limitada. 

A proteção ao empresário é um tema debatido no Brasil, desde meados do século XX. É 

um dos objetivos do Estado a proteção à atividade empresarial, limitando a sua responsabilidade 

ao capital investido, porém, outrora, aquele que constituísse sozinho a empresa só tinha a opção 

de exercê-la como empresário individual, e sua responsabilidade seria ilimitada. 

Assim, surgiu a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), nova figura 

jurídica do Direito Empresarial que veio permitir ao instituidor a limitação de sua 

responsabilidade, possibilitando que explore empresa sem submeter a risco os bens pessoais. 

Antes da alteração do Código Civil pela Lei nº 12.441/2011, a limitação da responsabilidade 



 

era privilégio de alguns tipos societários. Os empresários individuais vinculavam-se à 

indivisibilidade do patrimônio. 

Havia, portanto, desigualdade no tratamento dispensado ao empresário individual e ao 

empresário coletivo. Os bens pessoais do empresário individual seriam afetados havendo crise 

nos negócios e poderia ver comprometido todo o seu patrimônio. No caso da sociedade 

empresária limitada, o sócio tinha minimizado o risco da atividade empresarial, sendo afetado, 

primeiramente, o patrimônio destinado à atividade empresarial e somente em casos 

excepcionais adentraria o patrimônio pessoal dos sócios deste tipo societário. 

A limitação da responsabilidade na EIRELI teve provavelmente o intuito de reduzir o 

número de sociedades limitadas fictícias, que seriam constituídas por dois sócios apenas para 

limitar a responsabilidade, de maneira fraudulenta. A exigência, porém, de capital social 

mínimo de 100 vezes o salário-mínimo vigente no Brasil, para alguns, se contrapõe a um dos 

objetivos da EIRELI, que é a diminuição da informalidade, pois sugere impedir o acesso de 

pequenos empreendedores a essa modalidade empresarial, ao passo que, para outros, é garantia 

do capital social. 

Uma das limitações da EIRELI, de acordo com o Código Civil, é o fato de a pessoa natural 

que a constituir, somente poder figurar em uma empresa desta modalidade. Há outros pontos a 

serem constatados, como a nomenclatura auferida ao novo tipo empresarial, pois prevalece no 

Direito Empresarial o conceito de que empresa é atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens e serviços, portanto, não é uma pessoa natural nem jurídica. 

A Lei 12.441/2011 permitiu que o empreendedor limitasse sua responsabilidade por meio 

da constituição de pessoa jurídica sem sócios. A aludida Lei não impediu que pessoa jurídica 

formasse EIRELI, porém o Departamento Nacional de Registro e Comércio (DNRC), por meio 

de Instrução Normativa, vedou inicialmente essa possibilidade. 

Em 22 de novembro de 2011, o DNRC editou a Instrução Normativa n. 117 que aprovou 

o Manual de Atos de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no qual 

restou estabelecido não ser possível a constituição de EIRELI por pessoa jurídica. 

O projeto de lei nº 4.605/2009, que motivou a elaboração da Lei nº 12.441/11, previa de 

forma expressa a possibilidade de uma pessoa natural ser titular do capital social. O projeto foi 

objeto de modificações e a redação da lei promulgada, ao mencionar que “[...] a empresa 

individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da 

totalidade do capital social”, permite a interpretação de que tal pessoa possa ser física ou 

jurídica. A despeito, porém, de uma falta de legitimidade do DNRC para regulamentar e 



 

restringir o alcance da lei, estabeleceu-se a divergência se pessoa jurídica poderia constituir 

EIRELI. 

Nessa circunstância, surge o seguinte questionamento: quais as vantagens e 

consequências da instituição da EIRELI por pessoa jurídica?  

Buscando, portanto, responder a tal problemática, o estudo ora sob relato tem como 

objetivo principal realizar uma análise sobre a EIRELI e sua instituição por pessoa jurídica. 

Com efeito, para que se realize e retrate com fidelidade o tema a ser elaborado no trabalho, a 

pesquisa realizar-se-á pelo método dedutivo, o qual permite examinar um objeto para tirar 

conclusões gerais.  

Esta pesquisa, outrossim, tem natureza descritiva em relação à finalidade, pois abordará 

em detalhes os aspectos gerais da EIRELI da forma como estabelecida em nosso ordenamento 

jurídico e a possibilidade de constituição por pessoa jurídica. Além disso, possui também 

natureza teórica, utilizando-se fontes bibliográficas, como livros e periódicos relacionados com 

a temática empresarial e também a consulta à internet.  A pesquisa bibliográfica será adotada 

com esteio no exame de obras voltadas aos temas da EIRELI e sua instituição por pessoa 

jurídica em seus diversos aspectos, da limitação de responsabilidade e autonomia patrimonial, 

bem como da aplicabilidade da técnica da desconsideração da personalidade jurídica. Serão 

descritos alguns conceitos e definições, buscando enfatizar os fatores relacionados com a 

temática proposta.  

Quanto à estrutura do trabalho, dividido em capítulos, procede-se da seguinte maneira: 

no segundo capítulo, abordam-se os aspectos gerais da EIRELI no ordenamento jurídico atual, 

inicialmente a inserção da figura da EIRELI no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei 

12.441/2013 e o acréscimo do inciso VI no artigo 44 do Código Civil. Serão analisados os 

projetos de Lei 4.605/09 e 4.953/09 que originaram a referida Lei. Posteriormente, analisaram-

se características da EIRELI, tais como seu exercício por um instituidor sem sócios e com 

limitação de responsabilidade. A constituição da EIRELI e a exigência ou não da capacidade 

plena do instituidor é outro tema pertencente a esse capítulo. Em seguida, a expressão EIRELI 

e seu nome empresarial são objeto de estudo. O princípio da continuidade da empresa 

corroborando a transformação do empresário individual ou de outro tipo societário em EIRELI, 

análise da exigência do capital social mínimo com opiniões doutrinárias divergentes. A 

dissolução, regime tributário e falência da EIRELI são outros temas discutidos. E, finalmente, 

traz-se o tema da EIRELI como sociedade unipessoal, a inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade da vinculação do capital da EIRELI ao salário-mínimo e a efetividade da 

EIRELI. 



 

No terceiro capítulo – Limitação de Responsabilidade – abordam-se os conceitos 

fundamentais do direito de empresas: empresa, empresário e estabelecimento e a figura do 

empresário individual, analisando-se o problema da sua ilimitação de responsabilidade, as 

teorias do patrimônio, a separação patrimonial, a personificação e a desconsideração da 

personalidade jurídica.  

O último capítulo compreende a análise da instituição da EIRELI por pessoa jurídica e 

seus conflitos doutrinários e decisões de alguns juízes. O Departamento de Registro 

Empresarial e Integração (DREI) editou a IN nº 38, de 02 de março de 2017, prevendo 

expressamente a possibilidade de uma pessoa jurídica, inclusive de direito estrangeiro, ser 

titular de EIRELI e se o titular da EIRELI for pessoa natural, deverá constar no Ato Constitutivo 

a declaração de que o instituidor não faz parte de nenhuma outra empresa desta modalidade. A 

IN nº 47, no entanto, avança e diz que pessoa jurídica poderá ser titular de EIRELI, podendo, 

inclusive ser titular de mais de uma EIRELI. 

Contiguamente, faz-se uma comparação entre a EIRELI e subsidiária integral com 

amparo no novo entendimento do DREI. Uma pessoa jurídica que outrora quisesse ser a única 

titular de outra empresa teria de constituir uma subsidiária integral. O princípio da legalidade, 

no entanto, diz que não pode haver restrição ou ampliação da lei por função regulamentar. Nada 

mais seguro do que o Projeto de Lei 10/18 aprovado no Senado, dependente de aprovação na 

Câmara dos Deputados, que autoriza a constituição de mais de uma EIRELI pela mesma pessoa 

natural, retira a obrigatoriedade de um capital social mínimo e de sua integralização, autoriza 

também a constituição de EIRELI por pessoa jurídica, permitindo, assim, que pessoa natural ou 

jurídica seja titular de mais de uma EIRELI, resolvendo se aprovado o PL 10/18 as várias 

questões concernentes à constituição da EIRELI por pessoa jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ASPECTOS GERAIS DA EIRELI NO ORDENAMENTO JURÍDICO ATUAL 
 
 

A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) é um instituto novo no 

Brasil, tendo sido incorporado no ordenamento jurídico em julho de 2011, com a Lei n. 

12.441/11. Vislumbra-se também neste capítulo o histórico doutrinário e as proposições 

legislativas que tratam do assunto. A nova pessoa jurídica de direito privado, acrescentada ao 

art. 44 do Código Civil, baseada na Instrução Normativa nº 117/2011, que aprova o Manual de 

Atos de Registro da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, bem como, a 

integralização do capital, o nome empresarial, a compatibilidade da EIRELI com a 

Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte são temas abordados neste capítulo. 

 
2.1 A inserção da figura da EIRELI no ordenamento jurídico brasileiro 

 
 

A Lei 12.441/2011 criou a EIRELI, conferindo-lhe personalidade jurídica. Acrescentou 

o inciso VI no artigo 44 do Código Civil Brasileiro, estabelecendo a separação entre o 

patrimônio da empresa e do instituidor.1  

A efetiva aquisição da personalidade jurídica ocorre com a inscrição dos atos 

constitutivos no órgão competente.  De acordo com a redação dada ao art. 980-A do Código 

Civil, este tipo de empresa será constituído por apenas uma pessoa, detentora do capital social 

integralizado, caso em que somente o patrimônio da EIRELI responderá pelas dívidas 

contraídas, via de regra. 

Conforme ainda ressalta o art. 980-A, há limitações à criação da EIRELI: é necessário 

que o capital social seja igual ou superior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente (art. 980-

A, caput do Código Civil) e a pessoa natural que constituir EIRELI somente pode figurar em 

única empresa desta modalidade (art. 980-A, §2º, do Código Civil). 

Nesses termos, a Lei nº 12.441/11 deu origem à EIRELI, nova pessoa jurídica de Direito 

Privado, com o propósito de oferecer aos empreendedores a faculdade de exercerem sozinhos 

a atividade empresarial e regularizarem a situação daqueles que recorriam a sócios fictícios em 

uma sociedade de responsabilidade limitada para proteger o patrimônio pessoal de obrigações 

da atividade empresarial. 

A legislação objetivou, também, tornar menos custosa a constituição da empresa 

individual, em função da maior simplicidade que circunda a espécie em referência. Nesse 

                                                 
1Art.44, CC. São pessoas jurídicas de direito privado: I- as associações; II- as sociedades; III- as fundações; IV- as 
organizações religiosas; V- os partidos políticos; VI- as empresas individuais de responsabilidade limitada.  



 

sentido, pode-se trazer à colação justificativa edificada pelo deputado Marcelo Itagiba (2010), 

relator do Projeto de Lei nº 4.605/09, em sua exposição, quando realça que 

 

I - Grande parte das sociedades por quotas de responsabilidade limitada são 
constituídas apenas para o efeito de limitar a responsabilidade do empresário ao valor 
do capital da empresa, sendo que, na prática, um único sócio detém a quase totalidade 
das quotas. II - Exige-se, com isso, uma burocracia exacerbada e inútil, além de custos 
administrativos adicionais, mormente no caso das micro, pequenas e médias 
empresas, advindo também, amiúde, desnecessárias pendências judiciais, decorrentes 
de disputas com sócios com participação insignificante no capital da empresa.2 
 
 

Os Projetos de Lei 4.605/09 e 4.953/09 originaram a Lei 12.411/11, antevendo propostas 

diferentes para a limitação de responsabilidade do empresário individual. 

O Projeto de Lei nº 4.605-A, 2009, que teve o objetivo de conceber legalmente a 

sociedade unipessoal, do que se originou a figura da EIRELI, reproduziu o artigo publicado na 

Gazeta Mercantil, de 30 de junho de 2003, pág. 1, do Caderno “Legal e Jurisprudência”, sob o 

título Sociedade limitada e a nova lei, de autoria do Prof. Guilherme Duque Estrada de Moraes, 

à época diretor vice-presidente do Instituto Hélio Beltrão.3 Com suporte na análise do aludido 

artigo, depreende-se que o principal motivo da instituição da figura da EIRELI foi o de permitir 

que o empresário, individualmente, pudesse explorar atividade econômica sem submeter a risco 

os bens pessoais, tornando mais claros os limites da garantia oferecida a terceiros. 

Segundo ainda o referido artigo, o Código Civil de 2002 concedeu prazo de apenas um 

ano para que as sociedades limitadas se adaptassem às suas normas, o qual se encerrou em 

janeiro de 2004. O objetivo era acabar com as "sociedades faz-de-conta", que só contribuem 

para aumentar a burocracia, dificultar a gestão empresarial e estimular a economia informal. A 

inserção da EIRELI no Direito brasileiro poderia proporcionar, certamente, grande 

desburocratização na criação e no funcionamento das empresas, sobretudo das micro, pequenas 

e médias, que ficariam livres de vários trâmites administrativos inerentes às sociedades e dos 

possíveis percalços provocados pela existência de um sócio com participação fictícia no capital 

da organização. 

Um dos principais motivos para a criação da EIRELI, portanto, foi incentivar a retirada 

de milhões de empreendedores do mercado informal, dando-lhes maior segurança com a 

                                                 
2CAMARADOSDEPUTADOS. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 2010. 
Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposicao=422915. Acesso 
em: 28 set. 2018. 
3CAMARADOSDEPUTADOS.GOV. Projeto de Lei N. 4. 605-B, de 2009. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=631421. Acesso em: 28 set. 2018.  



 

separação entre seu patrimônio pessoal e o patrimônio da atividade empresarial, evitando a 

confusão patrimonial. O deputado federal Marcos Montes, autor do projeto de lei 4.605/09 se 

manifesta assim: 

 

                                             Por que esperamos tanto nesta casa para disciplinar esse novo modelo de sociedade 
empresária em nosso País, que, por certo, trará grandes contribuições e incentivará a 
formalização de milhares de empreendedores que atuam em nossa economia de 
maneira desorganizada e sem contribuir devidamente para a arrecadação de impostos.4 

 

Marcos Monte aduz, ainda, que o Estado terá ganhos no aumento da arrecadação, e a 

economia, como um todo, evoluirá com a formalização e melhor organização de um segmento 

importante dos negócios, que responde por mais de 80% da geração de empregos no Brasil, 

conforme dados do próprio Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE.5 

O Projeto, de início, dispunha que apenas pessoas naturais poderiam ser sócias de EIRELI 

(caput); que a EIRELI poderia se formar com amparo na concentração de quotas de outra 

modalidade de sociedade, independentemente das razões que a motivaram (§1º); que o nome 

Eireli viria sempre sucedido da respectiva sigla (§2º); que só o patrimônio da Eireli respondia 

pelas dívidas sociais, não se confundindo, em qualquer caso, com o patrimônio pessoal do sócio 

(§3º); e, por fim, que as regras relativas às sociedades limitadas se aplicariam subsidiariamente 

à EIRELI, no que com ela fosse compatível (§4º).6  

Na justificativa do referido Projeto de Lei, a criação da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada tinha como propósito atender à necessidade de regulamentar a 

sociedade unipessoal no Brasil. Para tanto, o projeto inicialmente previa a inserção do artigo 

985-A no Código Civil pátrio, ou seja, dentro da regulamentação jurídica de sociedade.  

Essa orientação doutrinária seguia a construção da Sociedade de Responsabilidade 

Limitada com Único Sócio já regulamentado em diversos países, a exemplo da Comunidade 

Europeia que trata do tema na Directiva 2009/102/CEE (2011). Essa norma determina que se 

aplique a esse tipo societário a mesma regulamentação que incide sobre todos os demais tipos 

societários, e o seu membro tem a natureza jurídica de sócio. Isso fica claro quando, observando 

o disposto no artigo 4º, depara-se com a previsão da existência dos órgãos societários, aqui 

                                                 
4CAMARADOSDEPUTADOS. Projeto de Lei n. 4.605-A de 2009. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=631421. Acesso em: 20.09. 2018.  
5CAMARADOSDEPUTADOS. Projeto de Lei n. 4.605-A de 2009. Disponível em:  
Ahttps://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=631421. Acesso em: 20.09. 2018. 
6CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. O empresário de responsabilidade limitada. São Paulo: Saraiva, 2012,    
p. 80. 



 

representado pelo único sócio, mas que deve tomar as suas decisões de forma escrita.7 

Outro exemplo é a legislação francesa, que após a alteração do artigo 1.832 do Código 

Civil pela Lei n. 85.697/1985 passou a permitir a existência de sociedade formada por uma só 

pessoa, conforme se verifica abaixo: 

 
Article 1832. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent 

par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue 

de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut 

être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule 

personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.8 
 
 

Entretanto, a despeito das intenções do Projeto de Lei, o legislador criou no ordenamento 

jurídico, através da Lei n. 12.441/2011, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, 

não como um tipo novo de sociedade, mas sim como uma nova espécie de pessoa jurídica. Isso 

se verifica com a análise da modificação do artigo 44, do Código Civil, que dispõe sobre as 

pessoas jurídicas existentes no ordenamento pátrio, que consolidado passará a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:  

I - as associações; 

II - as sociedades; 

III - as fundações. 

IV - as organizações religiosas; 

V - os partidos políticos; 

VI - empresa individual de responsabilidade limitada. 

 

Ademais, os tipos de sociedade, sejam simples ou empresarial, existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro estão regulados nos artigos 981 e seguintes do Código Civil, enquanto que a 

regulamentação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi inserida no artigo 

980-A, ou seja, fora do Título II do Livro II que regulamenta aquelas. 

                                                 
7COMUNIDADEEUROPEIA. Directivia 2009/102/\CEE. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0020:01:PT:HTML>. Acesso em: 16 fev. 2019. 
8Artigo 1832. A sociedade é estabelecida por duas ou mais pessoas que concordam por contrato em ceder a uma 
joint venture bens ou seu setor com o objetivo de compartilhar o lucro ou tirar proveito da economia que dela 
possa resultar. Pode ser instituído, nos casos previstos em lei, pelo ato de vontade de uma única pessoa. Os 
parceiros comprometem-se a contribuir para as perdas (Tradução Livre). FRANÇA. Code Civil. Disponível em: 
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/38-code-civil/93945/dispositions-generales. Acesso em: 22 
mar. 2019. 
 



 

Além dessas análises, verifica-se que a atual redação do artigo 981 do Código Civil pátrio 

não permite a existência no direito brasileiro de sociedade unipessoal. Nele está disposto que 

celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

Verifica-se que é requisito de existência da sociedade a pluralidade de pessoas. Sem este 

não há sociedade. Neste sentido Fábio Ulhoa Coelho explica que a legislação pátria "exige nas 

sociedades de forma geral a presença de pelo menos dois sócios".9 

Desta forma, o membro da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não pode 

ser considerado sócio, pois esse novo tipo de pessoa jurídica não é uma sociedade. 

Segundo Alfredo de Assis Gonçalves Neto, a regulamentação jurídica da EIRELI se 

assemelha ao tratamento atribuído ao Estabelecimento Mercantil Individual de 

Responsabilidade Limitada existente em Portugal desde 1986 – Decreto-Lei n. 248/86. Segundo 

a norma portuguesa (2011), o membro do EIRL é o comerciante, é ele quem exerce a atividade 

empresarial, com o diferencial é que a sua responsabilidade é limitada ao capital investido na 

atividade.10 

Contudo, no ordenamento brasileiro, o membro da EIRELI não pode ser considerado 

comerciante/empresário, pois este é quem exerce diretamente a atividade empresarial, quem se 

responsabiliza pelos riscos da atividade, na melhor inteligência do artigo 966 do Código Civil 

pátrio que dispõe que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Com a criação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esta passa a ter 

status de pessoa jurídica, com capacidade, direitos e deveres distintos da pessoa que o compõe. 

Ou seja, é a EIRELI, devidamente constituída e registrada na Junta Comercial, quem vai exercer 

a atividade empresarial e assumir o risco da atividade. O membro da pessoa jurídica não exerce 

a atividade, mas sim a pessoa jurídica. 

Com base em todas essas observações, verifica-se que o membro da nova pessoa jurídica 

criada pela Lei n. 12.441/2011 não tem natureza jurídica nem de sócio, nem de empresário. 

Desta forma, somente resta concluir que este, no ordenamento brasileiro, tem natureza jurídica 

sui generis. 

                                                 
9COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
microempresas, sociedade empresárias, fundo de comércio. 33. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 
174. 
10GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Empresa Individual é avanço da legislação brasileira. Disponível 
em: http://www.conjur.com.br/2011-jul-16/empresa-individual-responsabilidade-limitada-avanco-
legislacao#autores. Acesso em: 16 mar. 2019. 



 

 Explica Maria Tereza de Queiroz Piacentini que a expressão latina "quer dizer de ‘seu 

próprio gênero’, ou seja, significa que algo (fato, situação, caso) é único no gênero, é original, 

peculiar, singular, excepcional, sem semelhança com outro’.11 

O membro da EIRELI é uma figura ímpar e original no ordenamento jurídico brasileiro, 

não se encaixando nem no conceito de sócio nem no conceito de empresário e tratado pela 

legislação apenas como pessoa natural. 

Foi proposto, por sua vez, o Projeto de Lei nº 4.953/09 pelo deputado Eduardo Sciarra, 

que previa a criação de uma pessoa jurídica, denominada “Empreendimento Individual de 

Responsabilidade Limitada” ou ERLI. Esse projeto previa regulamentar de maneira muito mais 

analítica, limitando sua constituição aos empresários. Disciplinava, ainda, acerca da 

integralização do capital, que devia ser mediante depósito em dinheiro ou arrolamento de 

bens.12  

O deputado federal Eduardo Sciarra, em seu Projeto de Lei nº 4.953, de 2009, se reportava 

à importância da EIRELI na melhoria da realidade econômica ante uma crise financeira 

mundial: 

 

Entendemos que, num momento como o atual, de crise financeira mundial, é preciso 
dinamizar e flexibilizar a atividade negocial, inclusive como forma de impulsionar a 
economia brasileira. Temos a certeza de que o presente projeto logrará grande êxito, 
a exemplo do que se deu com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e com a 
recente introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, do microempreendedor 
individual (MEI).13 

 
 

Em pormenores, segundo o autor, a atividade empresarial deveria ser fomentada, 

ensejando renda, emprego e pagamento de tributos. Antes da criação da EIRELI, as pessoas 

físicas tinham receio de empreender individualmente, haja vista, de uma parte, a 

responsabilidade pessoal e ilimitada e, de outro lado, se viam obrigados a constituir sócios 

fictícios para a ter a proteção legal advinda da limitação de responsabilidade. 

 

 

 

                                                 
11 PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Latinismo. Disponível em:  
http://www.kplus.com.br/materia.asp?co=146&rv=Gramatica. Acesso em: 22 jul. 2011. 
12CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. O empresário de responsabilidade limitada. São Paulo: Saraiva, 2012,    
p. 82. 
13CAMARADOSDEPUTADOS. Projeto de Lei n.  4.953 de 2009. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1FAAFD0FA69625246A61993C1
B80774B.node2?codteor=646090&filename=Avulso+-PL+4953/2009. Acesso em: 17.09.2018. 



 

Verifica-se que o conceito econômico de empresa diverge do conceito de direito 

empresarial, mas o fito é a obtenção do lucro e por consequência o desenvolvimento econômico. 

Na óptica de José Rossetti, 

 

As empresas são os agentes econômicos para os quais convergem os recursos de 
produção disponíveis. São as unidades que os empregam e combinam, para a geração 
dos bens e serviços que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação da 
sociedade. Neste sentido, empresas e unidades de produção são expressões sinônimas, 
do ponto de vista da teoria econômica.14 

 

Há tempos a classe empresarial brasileira clamava pela existência de uma limitação à 

responsabilidade patrimonial do empresário individual, bem assim, via como necessário pôr 

fim às fraudes realizadas na constituição de sociedades, por meio da inclusão de membros 

familiares ou “laranjas”, com percentual de participação mínimo, para, na realidade, a atividade 

ser exercida por apenas um sócio. Procura-se, portanto, reduzir a quantidade de pessoas que 

não atuam de maneira participativa, contribuindo para fraudes oriundas de manobras desleais e 

criminosas. 

Observa-se, outrossim, que o objetivo do legislador brasileiro foi dar mais simplicidade, 

reduzir a burocracia, propiciar maior autonomia e imprimir mais segurança para o 

empreendedor, haja vista a limitação de responsabilidade e incentivo à saída daqueles que estão 

na informalidade, pois poderão constituir a EIRELI e possuir vantagens no mundo empresarial, 

entre elas a fiscal e administrativa. 

 

2.2 Reflexões sobre a figura da EIRELI 
  
 

Neste ponto, cumpre ab initio destacar que uma das características mais relevantes trazida 

pela criação da EIRELI foi a possibilidade do exercício da empresa por um instituidor, ou seja, 

o empreendedor passou a ter a possibilidade de exercer a atividade empresarial sem 

comprometer o patrimônio pessoal, desde que não pratique fraude, simulação ou abuso de 

direito.  

Configura-se, então, uma mudança no Direito Empresarial brasileiro, com a possibilidade 

de se exercer a atividade empresária sem sócios e com limitação de responsabilidade. Isso 

porque é interesse do Estado proteger e preservar a empresa, pois há geração de empregos, 

                                                 
14ROSSETTI, José Paschoal. Introdução a Economia. São Paulo: Atlas, 2014, p. 163  
  
 



 

renda e o pagamento de tributos.  Com efeito, a criação da EIRELI incentiva a formalização de 

empreendedores que atuavam na informalidade, produzindo consequências na ordem 

econômica, tal como a arrecadação de tributos. 

A atividade empreendedora deve ser estimulada; vive-se no sistema capitalista, onde a 

livre iniciativa deve ser fomentada. É nesse sentido, portanto, que Marcela Maffei destaca a 

importância da organização empresarial representada pela EIRELI: 

 

Pretende-se estimular a organização jurídica e formal de investimentos diferenciados, 
de pequeno e médio porte, outrora realizados por empresários individuais ou por meio 
de sociedades fictícias, agora sob o manto da EIRELI e contemplando apenas um 
membro em sua estrutura.15 

 

A EIRELI, contudo, deve ser analisada sob vários aspectos, no intuito de esclarecer e 

conscientizar os empreendedores acerca da sua aplicabilidade, inclusive analisando a exigência 

de capital mínimo e sua vinculação ao salário-mínimo como pontos que ensejam controversas.  

Em primeiro lugar, o ordenamento jurídico brasileiro concebe empresa como atividade 

economicamente organizada, daí se verificar o problema no nome concedido à nova figura 

empresarial, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Como bem elucida Sérgio 

Campinho, “[...] não se confunde, assim, como muitos, no cotidiano costumam confundir, 

empresa com sociedade, procedimento esse que presenciamos, inclusive em alguns textos 

legais”.16 

Outro ponto observado, além da exigência do capital social de 100 salários-mínimos, é a 

sua vinculação ao piso salarial, pois de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 7º, 

inciso IV, é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.  

Na realidade, a limitação de responsabilidade é um modo de redução dos custos de 

transação. Ela tem curso quando não há responsabilidade pessoal dos sócios de uma empresa 

pelas dívidas desta.17    

O ponto de partida da teoria do custo de transação é a consideração de que a empresa não 

possui apenas os custos de produção, mas também os custos de transação. Esses custos podem 

ser definidos como custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato. 

                                                 
15TRAVASSOS, Marcela Maffei Quadra. Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): análise 
constitucional do instituto, unipessoalidade e mecanismo de controle de abusos e fraudes. Rio de Janeiro: Renovar, 
2015, p. 151.  
16CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do Código Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014,        
pp. 288- 290. 
17BRAINBRIDGE, Stephen M. Abolishing veil piercing. Journal of Corporation Law, v. 26, n. 3, Spring, 2001, 
p. 34. 



 

Quando os agentes recorrem ao mercado para conseguir equipamentos, serviços ou insumos, 

são esses os custos enfrentados. Essa teoria afirma que esses custos de transação mudam 

conforme as características da transação e do ambiente competitivo.  

De acordo com Oliver Williamson, a realização de transações entre as partes envolvidas 

enfrenta dificuldades originárias de dois elementos essenciais, levando à necessidade dessa 

teoria. Um está relacionado ao comportamento dos indivíduos: a teoria tem como pressuposto 

o fato dos homens possuírem uma racionalidade limitada, estando sempre propensos ao 

oportunismo. O homem não tem conhecimento integral sobre o ambiente, por isso não consegue 

obter uma solução que maximize a eficiência.  

Os custos de transação nada mais são do que o dispêndio de recursos econômicos para 

planejar, adaptar e monitorar as interações entre os agentes, garantindo que o cumprimento dos 

termos contratuais se faça de maneira satisfatória para as partes envolvidas e compatível com a 

sua funcionalidade econômica. 

De acordo com Easterbook e Fishel, na perspectiva do Law and Economics, a unidade de 

ideia “limitação de responsabilidade” não é mais do que uma expressão para denotar certo 

arranjo complexo de contratos entre aqueles que estão envolvidos na consecução da atividade 

empresarial. 18 Seria, então, a transferência do risco do empresário para os credores, 

aumentando a possibilidade de existir insolvência, pois ela permite que a empresa usufrua de 

todos os benefícios do risco sem, contudo, ter de suportar todos os custos, conforme ressalta J. 

William Callison.19 

O Brasil compõe o conjunto de países que regularam a temática por meio da EIRELI, 

espécie de pessoa jurídica sui generis reveladora de traços de sociedade unipessoal, integrando 

o ordenamento jurídico brasileiro desde o ano de 2012. O instituto enfrenta discussões desde a 

sua implementação até os dias de hoje, havendo debate até mesmo sobre a pronúncia da sua 

sigla. 

 

2.3  Constituição da EIRELI  
 

O ato constitutivo da EIRELI deve respeitar os requisitos já estabelecidos para a validação 

dos negócios jurídicos em geral. Conforme ressalta Alfredo Gonçalves Neto, impõe-se que “[...] 

seja praticado por agente capaz, que tenha finalidade lícita ou não vedada por lei e que observe 

                                                 
18EASTERBROOK, Frank H.; FISHEL, Daniel R. Limited liability and the Corporation. The Univ. of Chicago 

Law Review, Chicago, v. 52, 1985, p. 45. 
19CALLISON, J. William. Rationalizing limited liability and veil piercing. The business lawyer, v. 58, maio/2003, 
p. 23.  



 

a forma e o conteúdo mínimos legalmente previstos para produzir os efeitos desejados”.20 

Carlos Henrique Abrão, lembra que, de início, existem questionamentos relativos às 

exigências a que seria submetido o titular da EIRELI, e tal situação seria equiparada à do 

empresário individual ou do empreendedor, assumindo maior relevância o aspecto da 

capacidade.21 

Há dois posicionamentos sobre essa matéria. O primeiro entendimento é contrário à 

criação de EIRELI por pessoa que não possua capacidade plena; o seu instituidor fica sujeito 

às mesmas condições do empresário individual.  Alfredo Gonçalves Neto explica sua posição, 

sob o argumento de que a EIRELI não se desconecta de maneira completa da pessoa que a 

criou, existindo sempre conflito entre as vontades, ou seja, “[...] ele e ela possuem uma só 

consciência e uma só voz”. O autor demonstra, ainda, que o titular da nova figura respeita os 

mesmos condicionantes dirigidos ao empresário individual: 

 

A interpretação apenas do modelo empresarial poderia sugerir a dispensa de atributos 
do empreendedor, porém, na pluralidade de fatores incidentes na espécie, feita a 
padronização analógica, indesmentível se torna reconhecer as mesmas limitações 
inerentes ao comerciante [...].22 

  
Por outro lado, Frederico Pinheiro sustenta que, conquanto não possa ser empresário 

individual, o incapaz, desde que suprida sua incapacidade, “[...] pode constituir EIRELI, pois 

esta é uma pessoa jurídica que necessita de ter um administrador, podendo ser indicado por 

terceiros para exercer tal função”.23 

Essa engloba a compreensão, também, de Marlon Tomazette, ao descrever que, “[...] 

tomando-se a sociedade limitada como parâmetro, à luz do artigo 974, §3º do CC, o incapaz 

poderá ser titular da EIRELI desde que seja devidamente assistido ou representado e não exerça 

funções de administração”.24  

A Instrução Normativa DREI nº 55 de 08.03.2019, corroborando o entendimento de que 

se aplicam à EIRELI as regras previstas para as sociedades limitada, considera que não há 

vedação legal para que o incapaz possa constituir EIRELI, desde que devidamente representado 

                                                 
20GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 167.  
21ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15  
22GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 25.  
23PINHEIRO, Frederico Garcia. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Revista Master de Direito 
Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, Porto Alegre, v. 7, n. 41, out./nov. 2011, p. 65.  
24TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 69.  



 

ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e com a administração a cargo de terceira 

pessoa não impedida.25 

Não existe divergência, a princípio, quanto à afirmação de que o ato constitutivo da 

EIRELI deve ser escrito, podendo ocorrer por via de instrumento público ou particular. A 

EIRELI precisa de um documento de constituição, denominado “Ato Constitutivo”, pela 

Instrução Normativa nº 117/2011 do DNRC. Nos termos dessa Instrução Normativa, o Ato 

Constitutivo deve conter as seguintes cláusulas obrigatórias:   

 
a) nome empresarial, que poderá ser firma ou denominação, do qual constará 
obrigatoriamente, como última expressão, a abreviatura EIRELI;  b) capital, expresso 
em moeda corrente, equivalente a pelo menos 100 (cem) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País;   c) declaração de integralização de todo o capital;  d) 
endereço completo da sede (tipo e nome do logradouro, número, complemento, 
bairro/distrito, município, unidade federativa e CEP), bem como o endereço das 
filiais;  e) declaração precisa e detalhada do objeto da empresa;  f) prazo de duração 
da empresa;  g) data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com 
o ano civil;  h) a (s) pessoa(s) natural (is) incumbida(s) da administração da empresa 
e seus poderes e atribuições;  i) qualificação do administrador, caso não seja o titular 
da empresa; e  j) declaração de que o seu titular não participa de nenhuma outra 
empresa dessa modalidade.26 

 
 
Antes de iniciar suas atividades, o empreendedor deverá obedecer a dois requisitos 

básicos: não possuir qualquer impedimento legal e ser maior de 18 anos (ou emancipado) e, se 

for casado, é necessária a concordância do cônjuge, salvo no regime de separação absoluta. 

Preenchidos tais requisitos, A EIRELI deve ser registrada na Junta Comercial da 

respectiva sede da empresa. O artigo 967 do Código Civil aduz que “[...] é obrigatória a 

inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes 

do início da sua atividade” e o artigo 968 dispõe que:  

 

[...]a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: I – O seu 
nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens; II – A 
firma, com a respectiva assinatura autografa; III – O capital; IV – O objeto e a sede 
da empresa. 
 
 

                                                 
25O Diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 4º, inciso III da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, o art. 4º, inciso III do Decreto nº 1.800, 
de 30 de janeiro de 1996, e o art. 128, inciso VI do Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, e Considerando que 
a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não se confunde com a figura do empresário 
individual; Considerando que por expressa disposição do § 6º do art. 980-A do Código Civil aplicam-se à EIRELI 
as regras previstas para as sociedades limitadas; Considerando que é legalmente admitido que a pessoa incapaz 
seja sócia de sociedade limitada, desde que não exerça poderes de administração, o capital social já esteja 
integralizado e, conforme o grau da incapacidade, o incapaz seja assistido ou representado. 
26MDIC. Instrução Normativa N. 117/2011. Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INST_REVOG_DNRC/Instruo-Normativa-117-
de-2011.pdf. Acesso em: 28 nov. 2018 



 

 Portanto, a exigência para a constituição da EIRELI, após constatada a inexistência de 

impedimentos legais e confirmada a capacidade civil do empreendedor, é a inscrição do Ato 

Constitutivo no respectivo registro, ou seja, na Junta Comercial do respectivo Estado. É 

necessária, também, a averbação de todas as alterações posteriores do Ato Constitutivo. 

Além disso, o capital inicial da EIRELI deverá ser totalmente integralizado e não poderá 

ser inferior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente no Brasil. 

Outra maneira de se constituir uma EIRELI tem previsão no inciso IV, artigo 1.033 do 

Código Civil, para o qual “[...] dissolve-se a sociedade quando ocorrer: a falta de pluralidade 

de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias”.  

Corrobora, pois, o parágrafo único do artigo anteriormente citado, in verbis:  

 

Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese 
de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade 
para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, 
observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 
 
 

Tal mudança evidencia uma exceção à dissolução da sociedade decorrente da falta de 

pluralidade de sócios, consentindo ao remanescente sócio a transformação da sociedade para 

empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada, derivando, assim, 

na possibilidade de se criar uma EIRELI mediante a concentração de cotas de outro tipo 

societário em instituidor único, tomando-se esta decisão no prazo máximo de 180 dias. O sócio 

remanescente poderá escolher pelo amoldamento da empresa à modalidade EIRELI.27 

O legislador brasileiro permitiu que a EIRELI tenha receita oriunda da prestação de 

serviços de qualquer natureza relativos à remuneração de direitos patrimoniais, decorrentes da 

exploração de atividades ligadas à comercialização de Direito autoral ou de imagem, nome, 

marca ou voz de que seja possuidor o titular da pessoa jurídica, desde que seja vinculado à 

atividade profissional. 

 

2.4  Nome empresarial da EIRELI 
 
 

O nome empresarial da EIRELI deverá ser formado pela firma ou denominação social, 

                                                 
27De acordo com o artigo 980-A § 5º do Código Civil, poderá ser atribuída à empresa individual de 
responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente 
da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da 
pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.  



 

constituída por seu nome, completo ou abreviado, acrescentando-lhe, se quiser, designação 

mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade mais a expressão EIRELI ao final. 

Na hipótese de que seja escolhida denominação, deverá ser incorporada ao nome 

designação do objeto da empresa individual, conforme disposição do § 6º do art. 980 – A em 

combinação com o § 2º do art. 1.158 do Código Civil.  

Em todos os casos é devida obediência aos princípios informadores do capital social – 

veracidade, unicidade e originalidade – conforme discorre Alfredo Gonçalves Neto:  

 

Tanto a firma como a denominação devem observar o princípio da veracidade 
(impondo que o nome retrate a realidade da empresa), da originalidade (determinando 
que seja distinto de outros já existentes) e da unicidade (impedindo que a empresa 
possua mais de um nome empresarial para obrigar-se). Em homenagem ao primeiro 
deles, se o capital da EIRELI mudar de mão e o titular de seu capital tiver optado pelo 
uso de firma, esta deverá ser alterada; se ela possuir denominação sua alteração será 
obrigatória em caso de mudança de objeto, para que passe a incorporar o novo em 
substituição do anterior que a compunha [...].28 
 
 

Impõe, desta maneira, o §1º do art. 980-A do Código Civil, que, no fim do nome 

empresarial, inclua a denominação EIRELI, sendo que a omissão dessa expressão acarreta de 

maneira penosa a responsabilização solidária e de modo ilimitado, como aduz Carlos Henrique 

Abrão: 

 

A ausência desse pressuposto, o qual tem por objetivo identificar o negócio 
empresarial, implicará, inequivocamente, na sustentação da responsabilidade solidária 
e ilimitada do administrador. Noutro giro, não aplicada a expressão citada, incidirá o 
art. 1.158, § 3º, do Código Civil, haja vista que a limitação de responsabilidade fora 
descartada por causa da não inclusão da expressão exigida.29 
 
 

Nesse mesmo sentido Marlon Tomazette expressa: 

 

A firma ou razão social pode ser usada nas EIRELI’s, sendo composta naturalmente 
a partir do nome do titular. Além disso, também pode ser usada uma denominação 
social, que se caracteriza pela não utilização do nome dos sócios, podendo-se usar 
uma expressão de fantasia, a indicação do local ou apenas a indicação do objeto social. 
Seja uma firma ou uma denominação reitere-se que o nome da EIRELI sempre deverá 
ser acompanhado da própria expressão EIRELI ao final do nome para que todos 
saibam do regime de responsabilidade do titular. A ideia é não confundir e informar 
adequadamente o regime de responsabilidade.30 
 
 

                                                 
28GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 28.  
29ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 32.  
30TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, pp. 65-66.  



 

O legislador, no entanto, não prezou pelo rigor terminológico ao usar a expressão 

“Empresa” na EIRELI, pois o mais correto seria “empresário individual de responsabilidade 

limitada.” Existem críticas sobre a escolha do nome EIRELI. Frederico Garcia Pinheiro ataca 

tal nomenclatura ao asseverar: 

 
O Legislador andou mal ao nominar de EIRELI ou “Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada” a nova espécie de pessoa jurídica de direito privado 
criada pela Lei 12.441/2011. É que essa nomenclatura confunde o sujeito (empresário) 
com a atividade exercida (empresa). (...) a empresa é considerada como uma especial 
atividade (econômica, organizada, profissional e destinada à produção ou circulação 
de bens ou serviços para o mercado), não se confundindo com o sujeito que a exerce 
(o empresário), nem com os bens organizados para instrumentalizar o seu exercício 
(o estabelecimento). Essa foi a ideia adotada pelo atual Código Civil brasileiro (Lei n. 
10.406/2002), facilmente detectada pela análise conjunta dos arts. 966 e 1.142.31 
 

 

Perceba-se, assim, que essa nomenclatura EIRELI confunde o sujeito (empresário) com 

a atividade exercida (empresa).  

Ademais disso, de acordo com Waldírio Bulgareli, na obra Teoria Jurídica da Empresa, 

publicada em 1985, a acepção funcional da empresa é aquela que melhor se relaciona com as 

demais categorias jurídicas que envolvem e integram o fenômeno denominado 

“empresarialidade”. Em sua acepção funcional, empresa é uma atividade, não se confundindo 

com o sujeito que a exerce (empresário), e, por isso, o conceito jurídico de empresa não pode 

ser entendido como um sujeito de direito, uma pessoa jurídica, sequer o local onde se 

desenvolve a atividade econômica. 32 

Diga-se, aliás, que empresa (atividade), empresário (sujeito de direito) e estabelecimento 

(conjunto de bens organizados) têm conceitos e funções jurídicas específicas e não devem ser 

confundidos entre si, sob pena de haver prejuízo para a segurança jurídico-metodológica; logo, 

melhor seria se o legislador tivesse utilizado a expressão “empresário individual de 

responsabilidade limitada” ou “empreendedor individual de responsabilidade limitada”.  

 

2.5  Transformação em EIRELI 
 

 
A transformação societária pode ser conceituada como a operação pela qual uma 

sociedade passa de um tipo para outro, independentemente de dissolução e liquidação.  Não é 

necessário extinguir uma sociedade nem constituir outra, mas simplesmente alterar o tipo 

                                                 
31PINHEIRO, Frederico Garcia. Empresa Individual de Sociedade Limitada. Ordo Vocatus, ESA-GO, v. 1, n. 1, 
2012, pp. 10-35. 
32BULGARELLI, Waldírio. A Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo: Revista dos tribunais, 1985, p. 466.  



 

societário, subsistindo a mesma pessoa jurídica. Este procedimento quase sempre é mais 

simples, mais rápido e menos oneroso do que a extinção e constituição de nova pessoa jurídica. 

Além da transformação societária (entre tipos societários), também é possível 

a transformação de registro: transformação de uma sociedade (de qualquer tipo) em empresário 

individual, e vice-versa; ou transformação de sociedade (de qualquer tipo) em EIRELI, e vice-

versa; ou transformação de empresário individual em EIRELI, e vice-versa. 

Com base nos princípios da continuidade da empresa, o artigo 980-A, § 3º, do Código 

Civil brasileiro, possibilita a transformação do empresário individual ou de qualquer tipo 

societário em EIRELI. 33 

O parágrafo único do art. 1.033 do Código Civil, por si só, já esclarece que não há de se 

falar em dissolução de sociedade, quando houver concentração de todas as cotas sob a 

titularidade de uma só pessoa, ainda que por prazo superior a 180 dias, desde que o único titular 

requeira a transformação da sociedade em empresário individual ou EIRELI. 

Obedecidos os requisitos legais da modalidade empresarial resultante da transformação 

em registro, basta a alteração do registro na Junta Comercial para que tal transformação produza 

regulares efeitos (arts. 1.113 e 1.114 c/c § 6º do art. 980-A do Código Civil), os quais – impende 

expressar – não poderão promover modificação ou prejudicar, em qualquer caso, os direitos dos 

credores preexistentes. Configura, portanto, uma evolução no Direito empresarial a não 

dissolução da sociedade empresarial em razão da falta de pluralidade de sócios, preservando a 

atividade empresarial. 

 
2.6  Capital mínimo  
  
 

A exigência de capital social mínimo de 100 vezes o salário-mínimo vigente no País 

conforme está no caput do artigo 980-A, in fine, do Código Civil, se opõe a um dos objetivos 

da EIRELI, que é a redução da informalidade, pois obsta a admissão de pequenos 

empreendedores a essa modalidade empresária. Nesse sentido Abrão: 

 

Buscou o legislador três pilares que pudessem sustentar a vocação empresarial 
individual. O Primeiro se ajusta ao modelo do pequeno empreendedor para 
regularização de sua atividade, o segundo na constituição do capital social, 
adjetivando 100 salários-mínimos o teto base, e o último e também relevante 
encapsula sua responsabilidade vinculada ao valor.34 

 

                                                 
33§ 3º. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de 
outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração 
34ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 5.  



 

O pagamento/integralização pode se dar com dinheiro ou bens de natureza móvel ou 

imóvel.  Se ocorrer, por exemplo, uma transferência de imóvel da pessoa natural para a pessoa 

jurídica, nessa operação, não incidirá o ITBI (Imposto de Transmissão Inter-vivos de Bens 

Móveis e Imóveis), pois há imunidade especial de acordo com o art. 156, §2° da CF.35 

 De acordo com o artigo 1.055, §2° do CC, não é possível integralização com prestação 

de serviços.36 O pagamento/integralização deve, portanto, ser feito no ato da constituição. 

Prova-se com a declaração feita; e se esta não for verdadeira, poderá sofrer sanções. 

Não há necessidade de alteração do capital em razão de posterior aumento do salário-

mínimo. O Enunciado 4 da I Jornada de Direito comercial exprime: “Uma vez subscrito e 

efetivamente integralizado, o capital da empresa individual de responsabilidade limitada não 

sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores alterações no salário mínimo”.37 

 Capital Social retrata o montante patrimonial, em dinheiro ou em bem, suscetível de 

avaliação pecuniária. Na EIRELI, esse montante deverá ser transferido do acervo patrimonial 

do titular e compor o recheio patrimonial da EIRELI. Nesse sentido, José Edwaldo Tavares 

Borba menciona que: 

 

O capital social, o qual consta do contrato ou estatuto, é a cifra correspondente ao 
valor dos bens que os sócios transferiram ou se obrigaram a transferir à sociedade. Os 
sócios ao subscreverem suas cotas, comprometem-se a integralizá-los, transferindo à 
sociedade dinheiro ou bens que lhe correspondem.38 
 
 

Márcio Tadeu Guimarães Nunes ensina que, 

 
Desde os primórdios, na estrutura da atividade empresária, identifica-se a relevância 
desta figura. A expressão capital social ou simplesmente capital significa o montante 
de capital financeiro de propriedade da sociedade que os sócios lhe vinculam a partir 
de seu patrimônio pessoal, destinado, de modo permanente, à realização de objeto 
social.39 
 
 

                                                 
35Art. 156 da CF. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "inter vivos", a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; § 2º - O imposto previsto no inciso II: I - não incide 
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.  
36Art. 1.055 do CC. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada 
sócio. § 2º - É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.  
37 I Jornada de Direito Comercial, [23-24 de outubro de 2012, Brasília]. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 
Centro de Estudos Judiciários, 2013. 
38BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 63.  
39NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. EIRELI: a tutela do patrimônio de afetação: o reforço à proteção do 
patrimônio pessoal do empreendedor à luz da Lei nº 12.441/2011. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 61.  



 

Em outras palavras, capital social é o valor fixado no contrato social, do valor das 

contribuições que os sócios fazem ou prometem fazer, para a formação da sociedade, e que a 

lei submete a um regime legal cogente, com a finalidade de proteger os credores sociais. 

Seguindo esse raciocínio, Gonçalves Neto destaca: 

  

[...] o capital da empresa individual de responsabilidade limitada é a grandeza que 
representa o valor destacado do patrimônio pessoal de seu criador para a formação do 
patrimônio dela. Assim, o patrimônio daquela não se desfalca: em troca do conjunto 
de bens transferidos para a EIRELI ele recebe a titularidade do seu capital – ou seja, 
a titularidade dos direitos que seu capital representa.40 

 

O Capital Social configura um requisito inerente à própria configuração da pessoa 

jurídica, e não um adorno meramente formal para que seja ela validamente constituída. É, em 

verdade, um meio jurídico-econômico imprescindível à consecução dos objetivos da sociedade, 

quando em vivência no mundo dos negócios. “A dotação de um Capital Social é, portanto, 

elemento indispensável para a realização da finalidade pretendida pelos sócios [...]”. 41 

Na EIRELI, cabe ao capital social proporcionar a realização da atividade pretendida pelo 

titular, diferindo do conceito de patrimônio da pessoa jurídica. José Edwaldo Tavares Borba 

esclarece que 

 
O patrimônio da sociedade é o conjunto de valores de que esta dispõe. Nesse 
patrimônio existem valores ativos – tudo o que a sociedade tem (dinheiro, créditos 
imóveis etc.); e valores passivos – tudo o que a sociedade deve (títulos a pagar, saldo 
devedor de empréstimos, folha salarial, impostos devidos). Fala-se assim em 
patrimônio líquido, que é a diferença entre a ativo e passivo. Se o ativo for superior 
ao passivo, a sociedade terá um patrimônio líquido positivo; se inferior, terá um 
patrimônio líquido negativo.42 
 
 

Verifica-se, por conseguinte, que o capital é um valor formal e estático, enquanto o 

patrimônio é real e dinâmico. O capital não se modifica no dia a dia da empresa – a realidade 

não o afeta, pois constitui uma cifra contábil. O patrimônio está sujeito ao sucesso ou insucesso 

da sociedade, crescendo na medida em que esta realize operações lucrativas, e reduzindo-se 

com os prejuízos que se forem acumulando.  

                                                 
40GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 165.  
41NUNES, Marcio Tadeu Guimarães. EIRELI: a tutela do patrimônio de afetação: o reforço à proteção do 
patrimônio pessoal do empreendedor à luz da Lei nº 12.441/2011. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 135.   
42BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 63.  



 

É escopo do Capital Social, em efeito, a garantia em favor dos credores, consistente no 

importe patrimonial disponível pela pessoa jurídica em proveito destes. Marcela Maffei Quadra 

Travassos ensina que, 

 

Dessa forma, pode-se conceituar a EIRELI como sendo a sociedade unipessoal de tipo 
societário próprio, em que a unipessoalidade é permanente (originária ou 
superveniente) e o sócio único tem responsabilidade limitada ao total do capital social, 
que, por sua vez, não pode ser inferior a 100 (cem) salários mínimos e deve estar 
integralizado no ato de constituição, cujo nome empresarial (firma ou denominação) 
deve vir acompanhado da expressão EIRELI.43 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que são orientadores do capital social: Princípio da 

Intangibilidade, Princípio da Realidade e Princípio da Congruência.  

O primeiro deles, o princípio da intangibilidade, tem o escopo de impedir distribuições 

de bens aos sócios em prejuízo da integridade do Capital Social, consoante expressa Jorge Lobo.  

Alocando esse princípio para a EIRELI, percebe-se a importância da separação patrimonial da 

pessoa jurídica em relação à esfera pessoal do instituidor.44 

O princípio da realidade, na perspectiva de Ivens Hübert, diz respeito fundamentalmente 

ao ingresso de bens e créditos na empresa a título de capital social. Remete à importância de se 

garantir que os bens conferidos ao Capital Social, realmente, existam, e que o valor que lhes é 

atribuído no momento da subscrição seja real e exato. E esta é uma crítica em relação à 

exigência de capital mínimo na EIRELI.45 

Por último, com amparo no princípio da congruência, conforme Paulo de Tarso 

Domingues, o Capital Social deve ser suficiente à consecução do objeto social e proporcional 

ao tamanho da atividade desenvolvida. No que se refere à EIRELI, o empresário poderá dispor 

livremente deste capital, embora o porte da empresa e a necessidade de garantia dos credores 

tenham aumentado.46 

Como se vê, a exigência de capital tão fora dos padrões brasileiros causa estranheza, já 

que em nenhuma outra modalidade de exercício da atividade empresarial se exige tal capital 

mínimo, tampouco sua integralização imediata.  A previsão de 100 salários-mínimos não estava 

assente no projeto original. Essa inclusão foi feita, depois, pelo deputado Marcelo Itagiba: 

                                                 
43TRAVASSOS, Marcela Maffei Quadra. Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): análise 
constitucional do instituto, unipessoalidade e mecanismo de controle de abusos e fraudes. Rio de Janeiro: Renovar, 
2015, p. 163. 
44LOBO, Jorge. Fraudes à realidade e integridade do capital social das sociedades anônimas. RDM, São Paulo, 
ano XXVII, n.70, abril-jun./1988, p. 58.  
45HÜBERT, Ivens Henrique. O capital social e suas funções na sociedade empresária. Dissertação (Mestrado). 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007, p. 42. 
46DOMINGUES, Paulo de Tarso. Do capital social: noção, princípios e funções. Coimbra: Coimbra, 1998, p. 42. 



 

“Estabelecemos que o capital social não deva ser inferior ao equivalente a 100 salários-

mínimos, montante a partir do qual se tem por aceitável a configuração patrimonial da empresa 

individual”.47 No pensamento lógico de Gonçalves Neto,  

 

O piso de 100 salários mínimos, se não impossibilitar, pode dificultar a adoção do 
instituto da Eireli pelo microempreendedor individual, isto é, pelo empresário que 
aufere no ano receita bruta inferior a R$ 60.000 (art. 18-A, par. 1º, da LC 123/2006). 
Embora capital não se confunda com receita, o fato é que quem não alcança uma 
receita dessa grandeza nem sempre terá capital correspondente a ela.48 
 
 

O legislador parece ter optado pela regra do capital mínimo e pela sua integralização no 

ato de constituição, com vistas a conceder segurança aos credores em caso de insolvência. 

Nesses termos, Carlos Henrique Abrão aduz: 

 

Diagrama-se, com isso, qualquer impossibilidade, pela vedação expressa, da 
integralização ser diluída ao longo do tempo, ou postergada, de tal sorte que o 
legislador, afeto ao assunto, proclamou a obrigatoriedade do capital mínimo 
constitutivo, no momento da abertura do negócio empresarial.49 
 

 

Não há consenso na doutrina, entretanto, a respeito da intenção do legislador, pois, ao 

estipular capital social mínimo para constituição da EIRELI, pode inviabilizar a atividade de 

pequenos empreendedores que não querem constituir uma sociedade. Com efeito, Paulo 

Leonardo Vilela Cardoso entende que,  

 
[...] a determinação de um capital mínimo objetiva à proteção dos credores, haja vista 
que possuem a garantia do capital inicial integralizado, nas situações de insolvência, 
além de ter o fito de que não se desvirtue a iniciativa nem esta se preste a meio e 
ocasião para dissimular ou ocultar vínculo ou relação diversa.50 
 
 

Sérgio Campinho defende a imposição do capital mínimo para se constituir a EIRELI ao 

afirmar: 

 

Agiu corretamente o legislador em condicionar a constituição dessa sociedade 
unipessoal, com responsabilidade limitada para o sócio único, à estipulação de uma 
capital mínimo. Como já se asseverou alhures, esse capital mínimo representa a 
garantia mínima inicial para os credores sociais, demonstrando que o sócio solitário 

                                                 
47ITAGIBA, Marcelo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Câmara dos 
Deputados. 2010. Disponível em: http://www.camara.gov.br. Acesso em: 28 set. 2018. 
48GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 37. 
49ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 18. 
50CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. O empresário de responsabilidade limitada. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 99.  



 

capacitou a sociedade para dar início à atividade econômica constitutiva de seu objeto. 
É, por assim dizer, uma contraprestação à limitação da responsabilidade. Não se 
garantindo esse capital mínimo, aquele que individualmente desejar realizar a empresa 
deverá fazê-lo na condição de empresário individual, com as responsabilidades 
próprias desse regime jurídico de exploração de atividade.51 
 
 

Marcela Maffei Quadra Travassos opina no tocante ao tema: 

 
 
O temor exagerado que sempre norteou todas as tentativas de previsão legal de um 
mecanismo de limitação de responsabilidade do empresário individual encontrou na 
exigência de capital mínimo integralizado no ato de constituição da EIRELI um 
conforto. Não é um marco impeditivo absoluto, mas de certa forma colabora de modo 
a conter os aventureiros e negociante de má-fé.52 

 

Tal exigência é alvo de críticas, pois, para o empresário que não necessite de um 

investimento tão elevado, é incoerente a integralização de um capital superior a sua real 

necessidade para a manutenção da atividade e a segurança aos credores. Mônica Gusmão, 

corroborando tal entendimento afirma: 

 

Em relação ao montante mínimo a ser subscrito para a formação da empresa, o 
diploma legal pátrio, em regra, se inspira no princípio da livre iniciativa, deixando ao 
arbítrio do empreendedor a verificação do subsídio necessário para o desenvolvimento 
de seu negócio.53 

  

Se por um lado a exigência de capital mínimo teve como objetivo proteger aqueles que 

mantêm relações negociais com a empresa, por outro é fator de desestímulo à constituição desta 

modalidade de empreendimento, em razão do valor, considerado alto para a formação de um 

negócio. 

 

2.7  Dissolução  
 
 

A dissolução total propriamente dita implica a desconstituição da sociedade, gerando a 

desvinculação de todos os sócios. Ela poderá ocorrer por variadas causas, quais sejam: decurso 

do prazo, deliberação dos sócios, falta de pluralidade de sócios por mais de 180 dias, extinção 
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da autorização para funcionar, anulação da sua constituição, exaurimento do fim social, 

inexequibilidade do objeto social, falência, outras causas previstas no contrato.  

Uma das modalidades para dissolução das atividades da EIRELI é a decretação da 

falência, pois o Código Civil, no artigo 102, determina que o falido ficará inabilitado para 

exercer qualquer atividade empresarial, desde a decretação da falência até o momento em que 

suas obrigações sejam extintas por meio de sentença judicial. Assim, somente ao final do 

período de inabilitação, é que o falido poderá voltar a realizar a atividade empresarial.54 

Outros modos para dissolução das atividades da EIRELI são a extinção da autorização 

para funcionar, que poderá ser decretada por agência reguladora ou órgão da Administração 

Pública; a anulação da constituição, em decorrência do não atendimento de algum requisito 

estabelecido em lei; o exaurimento do fim social; a inexequibilidade do objeto social; e a 

transformação da EIRELI em outro tipo societário. Sobre a possibilidade de dissolução judicial, 

Carlos Henrique Abrão exemplifica: 

 
 

Destacado esse aspecto, invariavelmente, o empresário individual pode se valer de 
medida judicial para a dissolução da empresa individual quando se deparar com 
dificuldades, não alcançar o objeto social de sua constituição, ou alguma entidade não 
lhe conferir documentação necessária e suficiente para voluntário encerramento do 
negócio. [...] Flui do espírito legal da empresa individual de responsabilidade limitada 
a possibilidade firme encerrada na perspectiva de prestação de serviços de qualquer 
natureza, envolvendo cessão de direitos patrimoniais, de imagem, nome, marca ou 
voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica. O delineamento desse dispositivo, 
em sede de dissolução judicial, permite que exista uma proteção, modificação, ou 
mesmo cancelamento do nome empresarial.55 

 

 Portanto, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as possibilidades da dissolução de 

sociedades dispostas no Código Civil em seu artigo 1.033; por exemplo, pelo vencimento do 

prazo do contrato administrativo em decorrência de deliberação pessoal do empreendedor. 

 

2.8  Regime Tributário 
 
 

A EIRELI pode optar pelo modelo de tributação que melhor se harmonize à sua atividade 

e ao seu porte. Poderá se enquadrar no lucro real, lucro presumido ou no Simples Nacional. 

Este constitui um regime especial unificado de arrecadação de tributos, incluindo os seguintes: 

                                                 
54Art. 102, CC. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da 
falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do artigo 181 desta Lei. 
Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à 
respectiva anotação em seu registro. 
55ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 67. 



 

IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, INSS, ICMS e ISS e a Contribuição para a Seguridade 

Social destinada à previdência social a cargo da pessoa jurídica. 

A EIRELI, ao optar pelo regime especial de tributação, “o Simples Nacional”, terá que 

ter obediência aos requisitos da Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A Lei Complementar 123/2006 foi 

alterada pela 139/2011, que mantém a redação do seu artigo 3º e dispõe que, 

 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 
o caso, desde que [...].56 
 
 

O enquadramento da EIRELI no Simples Nacional possibilita ao empresário uma alíquota 

tributária menor, além da praticidade no pagamento de tributos, pois são repassados de uma só 

vez ao Erário. Tal enquadramento tem como objetivo dar maior simplicidade e praticidade aos 

empreendedores quando do pagamento de tributos e da arrecadação pelo Fisco. Sobre o 

enquadramento tributário da empresa individual de responsabilidade limitada, Carlos Henrique 

Abrão explica que:  

 
Efetivamente, constituída a EIRELI e procedido seu registro, além do normal 
enquadramento no Supersimples, dois outros regimes tributários poderão ser 
adotados, do lucro real ou do lucro presumido, diante do estabelecido no próprio 
regulamento do imposto de renda. Feitas essas observações, passa a EIRELI a assumir 
o importante papel no empreendimento adotado de limitação de responsabilidade, 
com a vantagem típica de sujeição ao regime tributário simplificado, de livros e 
escriturações, com dispensa de alguns documentos, subordinando-se ao lucro real, 
aquele efetivamente apurado durante o exercício anual ou simplesmente presumido, 
em sintonia com o regulamento interno do imposto de renda.57 

 

Após sua constituição, a EIRELI poderá se enquadrar como microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), sendo necessário que preencha os requisitos exigidos pelo 

art. 3º da Lei Complementar n. 123/2016. É vedado, porém, o enquadramento da EIRELI como 

microempreendedor individual (MEI), sendo que a aplicabilidade da regra é cingida a pessoas 

naturais e a EIRELI é uma pessoa jurídica.  

Com efeito, a EIRELI pode ser beneficiada pelo regime tributário do Simples Nacional 

e, caso não se adeque, pode ser enquadrada no regime do lucro real, que se apura por meio da 
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dedução de despesas em relação à receita e, ainda, podendo optar pelo lucro presumido, que 

estabelece um percentual que será analisado de acordo com a variação de determinados fatores 

sobre a receita e esse valor é o que será a base de cálculo. Leandro Paulsen aduz: 

  

O Direito Comercial mantém relação íntima com o Direito Tributário, envolvendo os 
tipos de sociedade, a responsabilidade dos sócios, dos representantes e dos adquirentes 
de fundo de comércio, a apuração do lucro, a função social da empresa, o intuito 
negocial, os diversos contratos, a falência e a recuperação.58 

 
Assim, a EIRELI poderá optar por qualquer dos regimes tributários: Simples Nacional, 

Lucro Real ou Lucro presumido. 

O regime simples nacional talvez seja o regime mais favorável a quem constituir EIRELI, 

porquanto abrange microempresários e empresas de pequeno porte. Para que a EIRELI possa 

se tornar uma microempresa, deverá possuir receita, em cada ano-calendário, igual ou inferior 

a R$ 360.000 (trezentos e sessenta mil reais), conforme artigo 3º, I da Lei Complementar 

123/06. Se optar por se tornar uma empresa de pequeno porte, sua receita bruta, em cada ano-

calendário, deverá ser superior a R$ 360.000 (trezentos sessenta mil) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Este último valor é definido pelo artigo 

1º da Lei Complementar 155/2016. 

No que diz respeito ao regime tributário por lucro real ou lucro presumido, cumpre 

observar que o lucro real normalmente é vantajoso para empresas com reduzidas margens de 

lucro ou com prejuízo, tais como grandes indústrias ou empresas que possuem muitas despesas 

como matéria-prima, energia elétrica e alugueis, pois estas recebem crédito de PIS/COFINS no 

regime não cumulativo, além de calcular o IRPJ e CSLL sobre a baixa margem de lucro; para 

as empresas que adotarem o regime do Lucro Presumido, o Imposto de Renda (IRPJ) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro (CSL) têm por base uma margem de lucro pré-fixada pela 

lei. 

 

2.9 Falência da EIRELI 
 

A falência é um processo de execução coletiva, em que todos os bens do falido são 

arrecadados para uma venda judicial forçada, com a distribuição proporcional do resultado entre 

todos os credores, de acordo com uma classificação legal de créditos. 
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A sentença que decreta a falência possui natureza constitutiva e estende seus efeitos na 

pessoa do falido. Na decretação da falência, constitui-se uma massa falida objetiva e outra 

subjetiva. A de teor objetivo consiste na arrecadação de todos os bens do devedor, com exceção 

daqueles absolutamente impenhoráveis. Entrementes, a de cariz subjetivo traduz-se no 

procedimento de verificação e habilitação dos créditos.  

Há que se vislumbrar outros efeitos como a inabilitação empresarial e o vencimento 

antecipado das dívidas. Estes efeitos mencionados afetarão somente a pessoa falida, seja física 

ou jurídica. Se um empresário individual falir, todos os bens pessoais serão atingidos para 

responderem pela dívida, mantendo-se inabilitado para o exercício da empresa.  

Havendo, porém, falência da pessoa jurídica (EIRELI ou Sociedade Empresária), esta 

responderá pelos débitos; seus bens serão arrecadados e será inabilitada empresarialmente. Seus 

sócios e instituidor não se submeterão aos efeitos da falência, salvo em caso de 

responsabilização pessoal ou desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, Suzy 

Koury aduz que,  

 

[...] atualmente, todavia, vários fatores impõem que se reveja essa teoria clássica, 
como, por exemplo, a dissociação entre empresa e empresário, a preocupação com a 
recuperação de empresas, a qual, inclusive, norteia a nova Lei de Falências. [...] 
percebe-se assim, que a nova Lei de Falências adota a personalização do empresário, 
a ponto de deixar claro que ela persiste, mesmo em sendo afastado o sócio controlador 
(art. 64, caput e § único), bem como ao destacar que a mesma visa a preservar e 
otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os 
intangíveis da empresa. 59 
 
 

Não há como deixar de reconhecer a existência, no Direito Empresarial brasileiro atual, 

de nuances que refletem a presença de aceitação da personificação da empresa na falência desta. 

Feitas as considerações acima, cumpre agora elucidar os efeitos da decretação da falência. 

A sentença que decreta a falência possui natureza constitutiva e espraia seus efeitos na pessoa 

do falido, em seus bens, contratos e credores. 

Cumpre reforçar que o principal efeito da decretação da falência é a formação de uma 

massa falida objetiva e outra subjetiva. A primeira consistente na arrecadação de todos os bens 

do devedor falida, excetuados os absolutamente impenhoráveis, e a segunda no procedimento 

de verificação e habilitação dos créditos. 

Não obstante, há diversos outros efeitos como a inabilitação empresarial e o vencimento 

antecipado das dívidas do devedor. 
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Todos os efeitos epigrafados, a priori, afetarão apenas a pessoa falida, seja física ou 

jurídica. Isto é, acaso um empresário individual venha à bancarrota, todos os seus bens pessoais 

responderão pela dívida, bem como todos os seus credores pessoais habilitar-se-ão na falência, 

permanecendo inabilitado para o exercício da empresa. 

Por outro lado, se houver a quebra da pessoa jurídica, tão somente ela responderá pelos 

débitos, terá os bens arrecadados e a inabilitação empresarial decretada. Os seus sócios, 

consoante gizado linhas atrás, não sofrerão qualquer efeito decorrente da falência, exceto se 

caracterizada alguma hipótese de responsabilização pessoal ou desconsideração da 

personalidade jurídica. 

Caso seja decretada a falência da EIRELI, incorrerá a arrecadação somente dos bens 

de propriedade da pessoa jurídica de atividade empresarial, não cabendo a arrecadação dos 

bens pessoais do titular da empresa individual para pagamento aos credores.  

A previsão de inabilitação do art.102 da Lei de Falências somente ao empresário, ou seja, 

ao empresário individual ou à própria sociedade empresária. No caso da EIRELI, a inabilitação 

seria à própria pessoa jurídica, e não ao seu titular pessoa natural. Deve-se lembrar que os sócios 

na sociedade empresária, se de responsabilidade limitada, não serão considerados falidos, salvo 

no caso de extensão da falência por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Desta 

forma, o titular da EIRELI somente seria atingido em casos excepcionais, se acaso a falência 

fosse estendida justificadamente sobre a pessoa natural, em razão de seus atos, como explica o 

professor Gladston Mamede sobre a possibilidade do juiz estabelecer a inabilitação de forma 

extensiva aos sócios ou administradores na falência de sociedades. 

Eis o problema. Decretada a falência, sem que seja motivada a sentença extensiva dos 

seus efeitos, os credores assistirão à completa liberação do titular pessoa natural da EIRELI 

sobre as obrigações decorrentes daquela atividade empresarial. Fato que também ocorre às 

falências das sociedades empresárias. 

Certamente que dentro do próprio processo falimentar caberá nos termos do art.82 da Lei 

Falimentar a propositura de incidente de apuração de responsabilidade do sócio-administrador 

da EIRELI, permitindo-se a identificação eventuais atos ilícitos e crimes falências capazes de 

alcançar o patrimônio pessoal do empresário individual.  

Mas, em regra, o titular da EIRELI não será atingido. Mesmo que a inabilitação se estenda 

até a sentença que efetivamente declare a extinção das obrigações, essa não dirá respeito ao 

titular da EIRELI, que poderá ser sócio de outras sociedades empresárias ou, pasmem, registrar-

se como empresário individual, em sua figura clássica. 



 

Sabe-se que as obrigações do falido perante seus credores não se extingue pela mera 

arrecadação e alienação de patrimônio, perdurando pelo prazo de até 5 ou 10 anos, conforme 

previsto pelo art.158 da Lei Falimentar.60 

Assim, somente após o decurso dos prazos dos incisos III ou IV, ou diante a da raríssima 

hipótese de pagamento integral de todos os créditos ou da possível ocorrência de pagamento de 

mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos quirografários (claro, pagos os créditos de 

preferência anterior a estes), poderá o falido requerer em juízo a sentença que declare a extinção 

de suas obrigações (art.159), para finalmente desabilitar o impedimento do art. 102 da Lei 

falimentar.  

Ora, a continuidade das obrigações não atinge os sócios da sociedade falida, e também 

não atingirá o titular da EIRELI, salvo nas hipóteses de identificação superveniente de bens que 

foram irregular ou ilicitamente alienados, ou créditos de direito do falido em recebimento 

judicial ou não, podendo ser exigidos pelos credores que ainda não tenham recebido na 

concorrência falimentar. Mas os prazos do art.158 em nada impedirão o titular da EIRELI de 

exercer outra profissão ou mesmo titularizar quotas ou ações em outras sociedades empresárias. 

E, como já dito, poderá sim realizar na junta comercial sem qualquer impedimento nova 

inscrição de empresário individual, só não podendo criar nova EIRELI, em face do 

impedimento de figurar em uma empresa individual por vez, conforme o novo art.980-A, §2º 

do CCB. 

2.10 Recuperação Judicial 

 

Com a finalidade de preservar a empresa e atender a sua função social, a Lei nº. 

11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e falência do empresário e da 

sociedade empresária, estabeleceu o caminho para a sua reorganização. 

Ao elaborar a lei retro mencionada, o legislador optou por diferenciar os procedimentos 

referentes às empresas maiores das menores. O plano de recuperação judicial das 

microempresas e empresas de pequeno porte encontra-se regulamentada nas previsões contidas 

nos artigos 70 e seguintes da referida lei. 
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A empresa individual de responsabilidade limitada devidamente constituída poderá valer-

se da recuperação judicial ou extrajudicial, com algumas limitações decorrentes das suas 

peculiaridades. 

A recuperação judicial pode se mostrar inadequada ao empreendedor individual em 

virtude dos custos do processo e a lenta tramitação da ação, com a possibilidade de interposição 

de recursos e também da própria falência da EIRELI. 

Provavelmente, o caminho mais comum a ser adotado pelo empreendedor individual será 

o da recuperação extrajudicial ou das negociações com cada credor. 

Como exceção à regra, a recuperação judicial poderá ser adotada quando, por exemplo, 

existirem filiais e se pretende preservar toda a atividade empresarial. O artigo 47, da Lei nº. 

11.101/2015, assim dispõe: 

 
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
 
 

O empresário individual deverá preencher os requisitos previstos no artigo 48 da referida 

lei para poder requerer a recuperação judicial, devendo assim comprovar o exercício regular 

das atividades da EIRELI há mais de 2 (dois) anos, não ser falido, não ter obtido a concessão 

da recuperação judicial há menos de 5 (cinco) anos, não ter há menos de 8 (oito) anos obtido 

concessão de recuperação judicial e não ter sido condenado por crime previstos na Lei de 

Falência. 

No caso de óbito do empreendedor individual, nada impede que o pedido de recuperação 

judicial seja promovido pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros ou inventariante. 

Na hipótese da empresa individual de responsabilidade limitada se tratar de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, o empreendedor individual, com arrimo nos artigo 70 e seguintes 

da Lei de Falência, apresentará a relação dos credores quirografários e poderá parcelar as suas 

dívidas em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), sendo que 

a primeira parcela deverá ser paga no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

distribuição do pedido de recuperação judicial. 

O pedido de recuperação judicial deverá atender os requisitos previstos no artigo 51 da 

Lei de Falência, devendo o empreendedor individual relatar as causas concretas da situação 

patrimonial e as razões da crise econômico-financeira, apresentando as demonstrações dos 

últimos 3 (três) exercícios sociais, bem como a relação dos credores quirografários. 



 

O requerimento da recuperação judicial pelo empreendedor individual será anotado 

perante a Junta Comercial para proporcionar publicidade da real situação financeira da EIRELI 

para os seus fornecedores, credores e interessados em geral. 

2.11 Recuperação Extrajudicial 

 

Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 48, da Lei nº. 11.101/05, o 

empreendedor individual poderá negociar com os credores e apresentar o plano de recuperação 

extrajudicial em Juízo para que seja procedida a devida homologação mediante sentença, típica 

de título executivo judicial para todos os efeitos legais. 

A maior vantagem da recuperação extrajudicial reside justamente no fato de possibilitar 

a livre negociação entre o empreendedor e os credores sobre a forma de pagamento e o prazo 

para o adimplemento das obrigações. Diferentemente da recuperação judicial, nada impede que 

seja realizado o pedido de desistência após a apresentação do plano de recuperação 

extrajudicial. 

A desvantagem é que a apresentação do plano de recuperação extrajudicial em Juízo não 

impossibilita a propositura de ações e execuções em face da empresa individual de 

responsabilidade limitada. 

A utilização do procedimento de recuperação extrajudicial se mostrará adequada quando 

puder se quantificar os credores e a qualidade do crédito, com o objetivo de reduzir o custo da 

recuperação judicial, preservar a empresa e atender a sua função social. 

 

2.12 EIRELI: sociedade unipessoal?  
 
 

A sociedade unipessoal representa uma resposta do ordenamento jurídico à prática 

constante das sociedades fictícias, realidade presente nos mais diversos ordenamentos jurídicos, 

onde a pluralidade de sócios é um requisito formal, sem efetividade. Ricardo Costa observa 

que: 

 
A luta pelo reconhecimento da sociedade unipessoal é, pois, o combate pelo 
alargamento do benefício da autonomia patrimonial, que a personificação do ente 
societário legitima, e da irresponsabilidade pelas dívidas sociais ao sócio único. 
Enfim, é a luta pela igualdade no acesso à técnica societária entre sócio singular e 
sócio no plural.61 
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É possível se identificar a sociedade unipessoal sob dois aspectos: como técnica 

organizativa do empresário individual ou de estruturação de grupo de empresas. Calixto 

Salomão Filho afirma que: 

 

As sociedades unipessoais cujo sócio é uma pessoa física são, no caso típico, 
sociedades destinadas simplesmente a organizar juridicamente a atividade econômica 
de seu sócio, cujos interesses são basicamente os do proprietário que quer limitar sua 
responsabilidade enquanto nas sociedades unipessoais controladas por pessoa jurídica 
predomina, ao contrário, o perfil do controle. Elas são, em última análise, forma de 
organização administrativa dos grupos. A sua utilidade maior está na criação de um 
profit center juridicamente autônomo sobre cuja administração o sócio tenha controle 
absoluto, podendo determinar livremente o fluxo de recursos no interior do grupo de 
sociedade. 62 
 
 

Aduz ainda que: 

 

[...] liberado do conceito de direito subjetivo e preso ao de organização, e identificado 
no ato de constituição de uma sociedade unipessoal um caráter organizativo, resulta 
admissível caracterizá-la como contrato associativo ou de sociedade, acrescentando 
ainda: a teoria do contrato-organização torna o reconhecimento da sociedade 
unipessoal possível mesmo em presença de uma concepção contratual de sociedade. 
Com eles é possível superar todos os problemas relacionados a reconhecimento da 
sociedade unipessoal.63  

 

 

 

O legislador, expressamente, situou a EIRELI entre as pessoas jurídicas no art. 44 do 

Código Civil, justificando ser a EIRELI uma nova modalidade de pessoa jurídica, tendo 

natureza jurídica própria:  

 

Entretanto, utilizando-se de uma análise mais profunda, o legislador buscou remover 
EIRELI do Título II (Sociedades), criando o Título I-A para essa modalidade, sendo 
assim, além do critério materialmente topográfico, não se pode ignorar o esforço 
empregado pelo legislador em expressamente retirar a modalidade EIRELI do regime 
jurídico de sociedades.64 
 
 

 O Conselho da Justiça Federal (CJF) dispôs o Enunciado n. 03 da I Jornada de Direito 

Comercial estabeleceu que “[...] a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli 
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não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da sociedade 

empresária”, ratificando tal entendimento no Enunciado n. 469, da V Jornada de Direito Civil, 

que “[...] empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo 

ente jurídico personificado”. 65 

A EIRELI não é uma sociedade unipessoal, pois não decorre de um contrato de sociedade, 

não é composta por duas ou mais pessoas, nem tem a aptidão de se tornar uma sociedade 

enquanto EIRELI (admite-se a sua transformação em sociedade, mas, para tanto, seu status 

deixa de ser EIRELI). Em vários países (exemplo: Alemanha e França), essa modalidade foi 

disciplinada como uma sociedade unipessoal; em outros países (ex.: Portugal), a empresa 

individual aparece como um estabelecimento comercial, um patrimônio da pessoa natural 

afetado para a empresa, ou seja, não gera uma pessoa distinta do seu titular pessoa física.  

No Brasil, a sociedade unipessoal, com exceção da subsidiária integral, é uma sociedade 

irregular que gera a responsabilidade ilimitada do seu único sócio. O parágrafo único do artigo 

1.033 do Código Civil, desde o advento da Lei Complementar nº 128/2008, já admitia a 

transformação dessa sociedade unipessoal irregular em um empresário individual. A Lei nº 

12.441/2011 avança ao permitir que essa sociedade irregular se transforme numa EIRELI (nova 

redação do parágrafo único do artigo 1.033 do CC).  

  A empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica de Direito 

privado, cuja personalidade jurídica surge com o registro de seu Ato Constitutivo (art. 45, CC). 

A criação da EIRELI faz parte de um ato unilateral de vontade de seu titular, enquadra-se no 

gênero de negócios jurídicos unilaterais, obedecendo às exigências constantes no art. 104 do 

Código Civil (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma 

prescrita ou não defesa em lei). Gonçalves Neto conclui que a EIRELI é um novo ente 

personificado, sem estabelecer mais qualquer outro conceito a ele atinente, todavia, sempre 

apontando, em suas considerações, características inerentes às sociedades empresárias.66 

André Pereira, a seu turno, entende que a EIRELI é uma sociedade unipessoal incidental 

e justifica: 

 
Observamos que o legislador pretendeu claramente criar uma nova modalidade de 
pessoa jurídica, inspirada e derivada do conceito de empresário individual, exposto 
no art. 966 do Código Civil. Contudo menciona em várias passagens da Lei 
12.441/2011, termos e expressões que induzem ao equivocado pensamento de que 
estamos diante da personificação da empresa, o que equivaleria à personificação de 
uma atividade, em razão do perfil funcional descrito no citado art. 966 do Código 
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Civil. Em outras oportunidades, ainda, usa de institutos e palavras que induzem à 
noção de que estamos diante uma sociedade unipessoal, quando na realidade seus 
próprios atos denotam sentido diverso, ao criar nova modalidade de pessoa jurídica 
no art. 44 do mesmo código. Não se vislumbra, de certo, a alteração do dogma da 
pluripessoalidade, apenas excepcionando nas hipóteses da companhia constituída sob 
a forma de subsidiária integral ou temporariamente na unipessoalidade incidental.67 
 

 

Na óptica de Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, a EIRELI é um tipo de sociedade 

unipessoal, e pode ser constituída para o exercício de atividade empresarial ou não. Defende o 

argumento de que o objetivo do legislador foi criar uma sociedade com tipo específico, pois, 

no art. 980-A, caput, incisos e parágrafos, utiliza expressões pertencentes às sociedades, tais 

como: “capital social”, “denominação social” e “outra modalidade societária num sócio 

único”.68 

Graciano Siqueira, também entende que a EIRELI é uma sociedade unipessoal, no 

entanto, acentua que é uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, pois 

 

Cria-se, aparentemente, no direito pátrio, a tão sonhada “sociedade unipessoal de 
responsabilidade limitada”, que, além de limitar o risco daquele que, individualmente, 
exerce atividade econômica, garantindo-lhe maior segurança jurídica, fará com que 
deixem de existir “sócios fictícios”, verdadeiros “laranjas”, apenas para cumprir 
exigências legais, em que pesem posições divergentes no sentido de que a EIRELI é 
uma pessoa jurídica de direito privado sui generis ou um patrimônio de afetação 
dotado de personalidade jurídica. O certo é que essa nova modalidade de pessoa moral 
poderá fazer, no mínimo, muito bem, as vezes da sociedade unipessoal de 
responsabilidade limitada. A propósito, do próprio texto legal se conclui que a EIRELI 
seja uma nova espécie societária, pois manterá ela capital social, firma ou 
denominação social, patrimônio social, podendo resultar de outra modalidade 
societária. A EIRELI é, por assim dizer, uma derivação da sociedade limitada, tanto 
que as regras desta, no que couber, àquela se aplicam (§ 6º do art. 980-A), lembrando 
que o tipo LIMITADA pode ser usado tanto pela sociedade de natureza empresária 
como pela de natureza simples. Assim sendo, a EIRELI é pessoa jurídica unipessoal 
que pode ser adotada tanto pelo empresário como pelo não empresário.69 

 

Embora o legislador tenha incluído a EIRELI no rol das pessoas jurídicas de Direito 

Privado, deixou claro que ela não é uma espécie de sociedade ou associação, pois criou outro 

título para regulamentá-la. (Título I-A). Confirma esse entendimento o artigo 981 do Código 

Civil quando aduz que: “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 
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obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a 

partilha, entre si, dos resultados.” 

Registra-se, ainda, o entendimento de que este instituto seria uma sociedade unipessoal 

de responsabilidade limitada, sob o argumento de que limita o risco daquele que, 

individualmente, exerce atividade econômica, garantindo-lhe maior segurança jurídica. 

 Outra interpretação classifica como uma entidade sui generis, porque, embora, de fato, 

possua várias características inerentes às sociedades, se fosse intenção do legislador enquadrá-

la como tal, a teria inserido no título referente às sociedades.  

De igual modo, se fosse sua intenção lhe conceder a essência de qualquer outra pessoa 

jurídica já conhecida, a teria posicionado no respectivo título. Conclui-se que esta não foi a 

intenção do legislador ao formar um título novo para a EIRELI (Título I-A), revelando-se como 

um novo instituto jurídico no ordenamento jurídico, podendo inclusive ser compreendida como 

uma pessoa jurídica unipessoal passível de ser adotada tanto pelo empresário como pelo não 

empresário. 

A partir de todas essas características, pode-se concluir que a EIRELI seria o mecanismo 

ideal para que as empresas pudessem se constituir de maneira unipessoal. Até então, observava-

se que, em grande parte, as sociedades empresariais se constituíam pela forma de uma sociedade 

limitada somente para preservar o interesse do sócio majoritário, que poderia limitar parcela de 

seu patrimônio para se sujeitar aos riscos da atividade empresarial. 

  
2.13  Inconstitucionalidade ou constitucionalidade da vinculação do capital da 

EIRELI ao salário-mínimo  

 
 
De acordo com o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, o salário-mínimo não pode ser 

adotado como critério de indexação.70 Não fere, contudo, o princípio da não vinculação do 

salário-mínimo, pois é vedada apenas a vinculação, isto é, não pode servir de indexação, de 

índice inflacionário, parâmetro de correção monetária ou preço de mercadoria, em 

conformidade com a Súmula Vinculante nº 4, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o 

salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor 

público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, do Supremo Tribunal 
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Federal.71 

Portanto, a exigência de capital mínimo na EIRELI contraposta à não exigência em outras 

modalidades empresárias não é uma ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que o STF 

corrobora esse entendimento, compreendendo que “[...] o que a Constituição veda é a sua 

utilização como indexador de prestações periódicas, e não como parâmetro de indexação ou 

condenações, de acordo com jurisprudência desta Suprema Corte”. (ADI 3934, relator: min. 

Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2009, Dje-208 divulgado 05-11-2009 

publicada 06-11-209 em vol-02381-02 pp00374).72 

Com efeito, o salário-mínimo não foi um modo de indexador de prestações periódicas, 

sendo que foi fixado unicamente para a constituição, não obrigando o titular da empresa a 

efetuar uma atualização do seu capital, conforme se altera o salário-mínimo nacional, em 

conformidade com o Enunciado nº 4 da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho Superior 

da Justiça Federal, que sedimentou: “Uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital 

da empresa individual de responsabilidade limitada não sofrerá nenhuma influência decorrente 

de ulteriores alterações no salário mínimo”.73 

O fato de haver uma exigência patrimonial mínima ao se constituir uma EIRELI não fere 

o princípio da livre iniciativa, pois não há impedimento de se exercer uma atividade econômica, 

podendo-se, inclusive, optar pelo empresário individual ou até mesmo escolher a modalidade 

de microempresário individual (MEI). 

 

2.14 A efetividade da EIRELI 
 
 

A EIRELI é um tipo empresarial diferente dos demais, pois o empreendedor sozinho pode 

exercer a empresa em regime de sociedade. De acordo com Pedro Anan Júnior e Marcelo 

Peixoto, este formato possui menor burocracia do que as demais modalidades empresariais 

anteriormente constantes no ordenamento jurídico do País.74 

A EIRELI é uma nova alternativa para os empresários, já que nesta é oferecida ao 

empresário a possibilidade de atuar individualmente com a segurança patrimonial limitada. 
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Antes da EIRELI, se fazia necessária a pluralidade de sócios para atuar como sociedade 

empresária e não como empresários individuais.  

Do ponto de vista de Márcio Nunes, na modalidade empresarial “EIRELI”, sua 

característica principal é a da limitação patrimonial oferecida ao empresário que intente operar 

individualmente, mas não como empresário individual. Isto porque existe no País grande 

carência de informações e muitos dos pequenos empreendedores, que buscam formar uma 

empresa ou regularizar a sua, não sabem em qual modalidade de empresa se encaixa melhor 

seu negócio, pois anseiam por não atingirem o sucesso e perderem seu investimento e até o 

patrimônio pessoal.75 

A EIRELI é um tipo empresarial que a legislação brasileira criou originalmente para 

introduzir a sociedade unipessoal no País.  

Ela é, na verdade, a sociedade limitada com apenas um sócio. A separação patrimonial 

desta modalidade empresarial é o maior atrativo para empreendedores. Ela foi criada – reflete-

se – para incentivar os pequenos empreendedores a saírem da informalidade em virtude da 

limitação patrimonial e por ter menor grau de burocratização para sua instituição. 

Em adição, Saulo Mendonça traz seu parecer no mesmo sentido, ao exprimir a noção de 

que esta modalidade de empresa foi idealizada para os pequenos empreendimentos, haja vista 

que, para os grandes, já havia legislação, e que este ideal já esteve no relatório do deputado 

Marcelo Itagiba exibido à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Baixa 

do Brasil.76 

Esta opção de empresário tem por finalidade incentivar o empreendedorismo no País, 

direcionado ao pequeno empreendedor e deve ser estimulada para alavancar o progresso 

nacional.  
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3 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Este capítulo tem por fim apresentar a EIRELI como uma opção àqueles que querem ser 

empresários com características de sociedade, porém sem sócio, assim como os conceitos de 

empresário, empresa e estabelecimento. Sua importância está caracterizada no fato do 

empresário individual sofrer um risco maior na fomentação de sua atividade econômica, em 

virtude do mesmo ser a própria pessoa natural, e responder pelas obrigações assumidas com 

seus bens, sem que houvesse a mensuração de seu patrimônio em relação ao risco no 

desempenho de suas atividades empresariais. 

 
3.1 Conceitos fundamentais do direito de empresas 
 

O direito de empresa, consoante recebido pelo Código Civil de 2002, assenta-se sobre 

três conceitos fundamentais: empresa, empresário e estabelecimento.  

Empresa, nos termos do art. 966 CC: “[...]é a atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou de serviços”. É o ato, ação, empreendimento que tem por 

finalidade a obtenção de lucro, mediante a articulação dos quatro fatores de produção – capital 

(valor econômico necessário à atividade), mão de obra (participação humana na atividade), 

insumos (matéria-prima) e tecnologia (know-how) – para a produção ou circulação de bens ou 

serviços. Nesse sentido, Alberto Asquini formulou estudo sobre as potencialidades do conceito 

de empresa, ao qual atribuiu a condição da figura poliédrica. 

 

A empresa pode ser concebida sobre quatro enfoques: (a) primeiro, o conceito 
subjetivo, que a visualiza como sujeito de direito, e que, portanto se confunde com a 
própria noção de empresário ou de sociedade empresária; (b) segundo o conceito 
objetivo, em que a concepção de empresa se mistura com a de estabelecimento, ou 
seja, conjunto de bens utilizados para o desempenho da atividade empresarial; (c) 
terceiro, o conceito corporativo, em que a empresa é entendida como a organização 
estruturada de pessoas, que se unem com o intuito de desempenho de uma atividade 
de escopo comum; (d) por fim, a noção de empresa como um conceito funcional, 
sendo considerada como a atividade desenvolvida pelo empresário ou pela sociedade 
empresária.77 
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Confira-se, então, que o empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce a atividade 

empresarial. Pode ser pessoa natural (empresário individual) ou jurídica (sociedade empresária, 

EIRELI). Não há que se confundir empresa e empresário, conforme aponta Thiago Neves: 

 

[...]os três primeiros conceitos foram afastados de plano. Não há que se falar em 
identidade entre empresa e empresário, uma vez que a empresa não é titular de 
direitos; não há que se confundir, ainda, empresa com estabelecimento, isso porque a 
empresa não é objeto de direitos; e por fim, impossível é a utilização do conceito 
corporativo, especialmente em uma sociedade capitalista, em que o empregador e o 
empregado, em verdade, perseguem interesses antagônicos.78 
 
 

No direito empresarial brasileiro as três primeiras acepções de empresa não ganharam 

êxito, onde passou a preponderar a sua visualização como uma figura de caráter funcional, ou 

seja, como a atividade econômica organizada desenvolvida pelo sujeito da área empresarial. 

Esta é a opção do texto da codificação civil atual, ao dispor no artigo 1.142 sobre o conceito de 

estabelecimento, nos seguintes termos: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 

organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. 

De acordo com Thiago Neves ao optar por adotar a empresa individual de 

responsabilidade limitada e atribuir-lhe a condição de pessoa jurídica, acaba-se por contrariar 

o entendimento jurídico dominante sobre a teoria da empresa:  

 
Contrariou, pois, o legislador, ao editar a Lei nº 12.441/2011, a própria teoria da 
empresa consagrada pelo Código Civil. Pela teoria da empresa, a pessoa é 
considerada, ou não, um empresário ou sociedade empresária pela forma como é 
exercida a atividade econômica por ela explorada, Se a atividade econômica, por 
reunir os quatro fatores de produção – capital, trabalho, tecnologia e matéria-prima, é 
ela uma atividade empresarial. Estará a pessoa, nesse caso, exercendo a empresa. Vê-
se que a empresa qualifica a atividade econômica. É a empresa uma espécie de 
atividade econômica: a atividade econômica organizada. Então, ela é sinônimo de 
atividade econômica organizada, e não de pessoa.79 

 

A propósito, destaca-se que o Código Civil de 2002, seguindo a orientação do Código 

Civil italiano de 1942, optou por excluir do conceito de empresário os profissionais liberais e 

os artistas, os pequenos produtores rurais e as cooperativas. 

Os profissionais liberais (assim considerados aqueles de nível superior, tais como 

médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, advogados) e artistas não são considerados 

empresários por força do artigo 966 do Código Civil atual. Se, entretanto, o exercício da 
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profissão constituir elemento de empresa, ou seja, se o profissional dedicar-se primordialmente 

à administração do negócio, delegando a terceiros (empregados ou não) a prestação do serviço, 

aí então serão havidos como empresários. Advogados, por força do disposto no art. 15 da Lei 

nº 8.906/94, não serão empresários em qualquer hipótese. 

Os pequenos produtores rurais podem escolher, por força do disposto no art. 971, do 

Código Civil de 2002, se se submeterão ao regime jurídico empresarial ou não.80 

As cooperativas são tipos societários que não se submetem ao Direito de Empresas, ex vi 

do parágrafo único do art. 982, do Código Civil atual. O cooperativismo é regulado pela Lei n. 

5.764/71 e pelos artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil de 2002. 

Qualquer empresário precisa de bens para o desenvolvimento da sua atividade, os quais 

podem ser corpóreos e/ou incorpóreos. Não basta possuir, entretanto, estes bens, pois é 

necessário que estejam organizados de modo a viabilizar a produção. Ao conjunto organizado 

de bens necessário ao exercício da atividade empresarial dá-se o nome de estabelecimento 

empresarial. O art. 1.142 CC define estabelecimento.  Oscar Barreto Filho aduz que “[...] à luz 

desse critério, definido o estabelecimento comercial como complexo de bens instrumentais, 

devemos colocá-lo entre as universitates facti.” 81 

Nesta disposição, como se vê, reúnem-se os três conceitos fundamentais, isto é, a 

empresa, o empresário e o estabelecimento. 

 

3.2 Empresário Individual  
 

Empresário individual é a pessoa natural que profissionalmente exerce uma atividade 

econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços.  O artigo 972 do 

Código Civil brasileiro traz como requisitos para a condição de empresário individual estar no 

pleno gozo da capacidade civil (ex. ser maior ou emancipado) e não ter impedimento legal.82  

Os impedidos de admissão ao caráter de empresário individual, portanto, estão delineados 

na sequência. 

• Membros do Ministério Público para exercer o comércio individual ou participar de 
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sociedade comercial (art.128, § 5º, II, “c”, da CF), salvo se acionista ou cotista, obstada a função 

de administrador (art. 44, III, da Lei 8.625/1993). 

• Os magistrados (art. 36, I, Lei Complementar n. 35/1977 – Lei Orgânica da 

Magistratura) nos mesmo moldes da limitação imposta aos membros do Ministério Público. 

• Empresários falidos, enquanto não forem reabilitados (Lei de Falências, art. 195). 

• Leiloeiros (art.36 do Decreto n° 21.891/32 – proíbe os leiloeiros de exercerem a empresa 

direta ou indiretamente, bem como constituir sociedade empresária, sob pena de destituição). 

• Despachantes aduaneiros (art.10, inciso I, do Decreto nº 646/92 – não podem manter 

empresa de exportação ou importação de mercadorias nem podem comercializar mercadorias 

estrangeiras no País). 

• Cônsules, nos seus distritos, salvo os não remunerados (Decreto nº 4868/82, art. 11 e 

Decreto nº 3.529/89, art. 82). 

• Médicos, para o exercício simultâneo da farmácia, drogaria ou laboratórios 

farmacêuticos, e os farmacêuticos, para o exercício simultâneo da medicina (Decreto nº 

19.606/31 c/c Decreto nº 20.877/31 e Lei nº 5.991/73). 

• Pessoas condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto 

perdurarem os efeitos da condenação. 

• Servidores públicos civis da ativa (Lei nº 1.711/52) e servidores federais (Lei nº 

8.112/90, art. 117, X, inclusive Ministros de Estado e ocupantes de cargos públicos 

comissionados em geral). Aqui é importante observar que o funcionário público pode participar 

como sócio cotista, comanditário ou acionista, sendo obstada a função de administrador. 

• Servidores militares da ativa das Forças Armadas e das Polícias Militares (Código Penal 

Militar, arts. 180 e 204 e Decreto-Lei nº 1.029/69; arts 29 e 35 da lei nº 6.880/80), neste caso, 

também poderão integrar sociedade empresário, na qualidade de cotista ou acionista, sendo 

obstada a função de administrador. 

• Os deputados e senadores não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de 

empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, nem 

exercer nela função remunerada ou cargo de confiança, sob pena de perda do mandato – arts 54 

e 55 da Constituição Federal).  

Conforme bem observa Ricardo Negrão, a lei não inclui alguns outros agentes políticos, 



 

como o presidente da República, ministros de Estado, secretários de Estado e prefeitos 

municipais, no âmbito do Poder Executivo, mas menciona as mesmas restrições dos senadores 

e deputados federais aos deputados estaduais e vereadores (art.29, IX, da Constituição Federal).  

Ademais disso, acentua-se que 

 
 
[...] por se tratar de norma de caráter restritivo, não há como estender a relação para 
englobar esses outros agentes políticos, quando a lei, podendo fazê-lo, não o fez. A 
esses membros do Executivo a lei não restringiu o exercício da atividade empresarial, 
e, assim, não cabe ao intérprete incluí-los na proibição, sob pena de estabelecer 
privação de direito não prevista em lei. 83 
 
 

• Estrangeiros (sem visto permanente – art. 98 e 99 da Lei nº 6.815/80 – Estatuto do 

Estrangeiro) estão impedidos de atuar com empresários individuais, porém não estarão 

impedidos de participar de sociedade empresária no País; 

• Estrangeiro (com visto permanente), para o exercício das seguintes atividades: pesquisa 

ou lavra de recursos minerais ou de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica; 

atividade jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, com recursos oriundos do 

Exterior; atividade ligada, direta ou indiretamente, à assistência à saúde no País, salvo nos casos 

previstos em lei; serem proprietários ou armadores de embarcação nacional, inclusive nos 

serviços de navegação fluvial e lacustre, exceto embarcação de pesca; serem proprietários ou 

exploradores de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação específica. 

• Devedores do INSS (art. 95, §2º, da Lei nº 8.212/91). 

Há hipóteses excepcionais para o incapaz ser empresário individual, com duas exceções 

(art. 974, caput do CC): 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.  

O incapaz não pode iniciar uma atividade empresarial, mas o art. 974 do CC autoriza o 

incapaz a continuar a atividade empresarial, observados os seguintes requisitos:  

• Esse incapaz deve estar devidamente assistido ou representado (Art. 974, caput). 

• Faz-se necessária a autorização judicial (art. 974, §1° do CC).84 

O alvará concedido pelo juiz pode ser revogado a qualquer tempo, nele devendo constar 
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os bens que o incapaz possui, em virtude da regra do art. 974, §2° do CC que diz: “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.” 

Para ser empresário não há necessidade de constituir sociedade. A pessoa natural pode 

ser empresária, exigindo-se para tanto apenas que detenha a capacidade para a prática dos atos 

civis de acordo com o art. 972 do Código Civil. 

Empresário individual não é pessoa jurídica e, portanto, não há a clássica separação 

patrimonial – patrimônio de sócio versus patrimônio da pessoa jurídica. 

Todos os bens do empresário individual respondem por todas as suas dívidas, exceto 

aqueles considerados impenhoráveis pelo Direito comum. 

Não há no Direito brasileiro a possibilidade de o empresário individual separar uma 

parcela do seu patrimônio para que não seja afetado por dívidas contraídas na atividade 

empresarial. 

O exercício da atividade de empresário individual não cria outra personalidade jurídica; 

o seu titular age no próprio nome. A firma individual é uma ficção jurídica, criada com o fim 

de permitir à pessoa natural o desempenho da empresa, dando-lhe regramento especial de 

natureza fiscal. 

O patrimônio é o mesmo, tanto do empresário individual quanto da atividade econômica. 

O empresário individual age sem separação jurídica entre os seus bens pessoais e os seus 

negócios, não vigendo o princípio da autonomia patrimonial. 

Mostra-se precípua a necessidade de autonomia da figura do empresário individual, pois 

não existe um ordenamento expresso capaz de regulamentar o modo de responsabilidade da 

pessoa natural por dívidas contraídas em razão da atividade empresarial. 

Assim, ao permitir a responsabilidade solidária e ilimitada do empresário individual, 

estimula o surgimento de sociedades limitadas fictícias, pois essas representam maior segurança 

jurídica aos bens pessoais dos seus titulares com a limitação de responsabilidade.  

 

3.3 O problema da ilimitação de responsabilidade do empresário individual 
    

 

A ilimitação da responsabilidade do empresário aos riscos empresariais sempre foi vista 

como fator a limitar os institutos econômicos e jurídicos em termos de regulação da atividade 

empresarial. A inibição de riscos por meio de sociedades empresárias isolou o empresário 



 

individual em patamar de desproteção e vulnerabilidade aos riscos do insucesso. Nesse sentido 

Sylvio Marcondes Machado: 

 

[...] o princípio da responsabilidade individual ilimitada, especialmente no caso de 
pessoas físicas, não se coaduna com os caracteres da atividade econômica moderna. 
A extensão e o complicado entrelaçamento dos negócios, a enorme dificuldade de 
previsão nas operações comerciais e industriais, os riscos e perigos que os circundam 
na interdependência, frequentemente mundial, dos fatos econômicos, impõem a 
limitação dos riscos patrimoniais.85 

 

O conceito de limitação da responsabilidade do empresário individual surgiu na Europa 

nos anos de 1920 e foi objeto de reforma legal em diversos países nos anos de 1980.  

A constituição de sociedades fictícias com sócios de favor – “homens de palha”; “testas 

de ferro” – foi desde sempre prática comum. Sobre a personalidade jurídica e limitação de 

responsabilidade, então, ensina Walfrido Warde Jr.:  

 

A personalidade jurídica, a despeito dos inúmeros significados e funções que assumiu 
desde seu aparecimento conceitual, foi tradicionalmente identificada como causa da 
limitação da responsabilidade dos sócios, distinguindo-os da pessoa jurídica, por 
serem centros autônomos de imputação de direitos e deveres”.86 
 
 

 A obra de Sylvio Marcondes Machado, por sua vez, vislumbra claramente a importância 

da limitação de responsabilidade: 

 

O princípio da responsabilidade ilimitada, consagrado nas legislações e segundo o 
qual a pessoa responde por suas dívidas com todos os bens, constitui o eixo de um 
inteiro sistema organizado no plano jurídico para prover a segurança das relações dos 
homens, na ordem econômica. [...] Não obstante, setores há de atividade, no campo 
da economia, em que a aplicação do princípio deve sofrer atenuações, sob pena de 
entrave ao progresso dos empreendimentos humanos.87 
 
 

Tal ilimitação da responsabilidade consistia em desestímulo ao exercício da atividade 

empresarial, pois oferecia risco ao patrimônio pessoal do empreendedor. A separação dos bens 

destinados à empresa em relação aos de ordem pessoal, os bens pessoais do empreendedor, 

consistia na redução de riscos em empreender. Consoante o que exprime Ricardo Costa, 

 

A limitação da responsabilidade da empresa individual surgia com naturalidade, 
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urgente e recomendada pelas necessidades econômicas e pelas realidades sociais das 
épocas mais recentes, já que a forma de incrementar a iniciativa econômica apareceu 
cada vez em maior medida ligada à ablação no espectro do empresário da actuação 
(possível ou previsível) da(s) sua(s) esfera(s) de risco, com efeito da responsabilidade 
indiscriminada que merecia o seu patrimônio. Assim se verifica concomitantemente 
ligada ao estímulo que os sujeitos individuais sentem e uma organização rudimentar 
ou modesta em factores de produção. Vê-se assim que a limitação da responsabilidade 
surgia como importante e decisivo estímulo ao espírito de empresa.88  
 
 

Vislumbra-se a necessidade de limitação da responsabilidade como um motivador para 

empreender. O empreendedor que intenta exercer empresa, mas tenciona preservar o patrimônio 

pessoal, não precisará mais de um sócio fictício para limitar a sua responsabilidade. Na 

intelecção de Eduardo Carmo,  

 
 
A sociedade unipessoal, por cotas de responsabilidade limitada, existe ex facto no 
Brasil. Está ela velada sob o manto da dissimulação das pessoas jurídicas criadas, 
desenvolvidas e engrandecidas com a pluralidade – ou, mais das vezes, a dualidade – 
apenas aparente de cotistas. (...) A matéria foi por nós retomada no ano em curso, em 
razão das múltiplas questões profissionais que acabaram em nosso escritório, 
concernentes a sociedades limitadas, de fato unipessoais, verdadeiros engodos 
mercantis, destinados a iludir e a fraudar credores, cotistas e terceiros. 89 

   

Seguindo esse mesmo raciocínio, Iolanda Lópes de Abreu suscita que 

 

Considerada a impossibilidade de limitar a responsabilidade do empresário individual, 
este solicita a outra ou outras pessoas que colaborem com os seus nomes para 
atendimento da lei quanto ao número mínimo de sócios. Figuram assim, no ato 
constitutivo da sociedade pessoas que não têm interesse na formação societária. São 
chamadas sociedades fictícias ou de favor.90   

 

A cláusula de limitação de responsabilidade é o elemento jurídico que possibilita ao 

empreendedor limitar a exposição de seu patrimônio pessoal ao risco oriundo de sua atividade 

econômica: o patrimônio vinculado à atividade passa a ser o único a responder pelo seu sucesso 

ou fracasso, de modo que o patrimônio pessoal do empreendedor permanece imune à 

instabilidade inerente à sua atividade. Nesse sentido, destaca-se o entendimento de Lamy Filho 

e Pedreira: 

 

Admitir que o agente econômico pudesse participar da atividade comercial com o 
risco limitado à parcela de seu patrimônio que ele próprio fixara constituiu, sem 
dúvida, a grande alavanca que deflagrou o processo de “socialização” do capital 
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(como o chamou Galgano) e instrumentalizou o capitalismo para a realização das 
grandes obras antes só possíveis de serem realizadas pelo poder público. (...) parece-
nos de inegável procedência a ponderação de muitos estudiosos no assunto, de que 
sem a limitação de responsabilidade teria sido impossível a organização das grandes 
empresas que hoje dominam o mundo econômico.91 

 

O empreendedor que pretende exercer empresa, mas pretexta conservar o patrimônio 

pessoal não precisará mais de um sócio fictício para limitar a sua responsabilidade após a 

criação da EIRELI. De acordo com Warde Junior, a disciplina da responsabilidade dos sócios 

em relação às atividades da sociedade é dependente das ideias de patrimônio e capital social, 

entendidos como fatores de produção, não havendo motivos para que isso seja diferente em 

relação à empresa individual de responsabilidade limitada.92 

A EIRELI trouxe, então, ao empreendedor a possibilidade de proteger seus bens, através 

da limitação de responsabilidade ao capital integralizado, havendo separação patrimonial entre 

o patrimônio pessoal do instituidor e o patrimônio empresarial. 

 

3.4  Teorias do patrimônio 
 

É importante destacar, outrossim, que o termo patrimônio, no seu sentido extrajurídico, 

refere-se ao conjunto de bens dos quais as pessoas são proprietárias, resultando no saldo 

positivo quando são diminuídas as dívidas que possuem. 

Outra acepção leiga decorre da alusão à massa de bens que se espera herdar (patrimônio 

familiar).  

A noção econômica de patrimônio o traz como o conjunto de valores que permanecem 

após deduzidos os passivos.  

Em todas estas definições, a palavra patrimônio está relacionada à propriedade                                               

ou expectativa de propriedade de bens economicamente apreciáveis. Quando se faz alusão aos 

bens patrimoniais, refere-se aos bens que denotam valor pecuniário, em oposição aos chamados 

extrapatrimoniais. 

Nesses termos, de acordo com Gonzalo Figueroa: “[...] em que pese o Código Civil 

Francês date de 1804, apenas no final do século XIX o tema patrimônio recebeu um estudo 

mais aprofundado.”93 A tarefa pioneira de metodizar a disciplina coube a Aubry e Rau, os quais, 
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em seu Cours de Droit Civil Français d’après la méthode de Zacaharie, exprimiram sua teoria 

precursora do patrimônio. Eles conceituaram patrimônio como o conjunto de direitos civis de 

uma pessoa sobre os objetos que constituem bens. Precisamente, pela expressão bens, os autores 

entendem serem objetos do Direito Civil considerados do ponto de vista da utilidade que 

oferecem ao titular dos direitos exercidos sobre eles, abstraída sua individualidade.  Para eles, 

o patrimônio se caracteriza como uma universalidade de direito. Isso se dá pelo fato de que os 

bens componentes do patrimônio estão submetidos ao poder de uma só pessoa, além de 

exprimirem a característica da fungibilidade. 94 

As teorias do patrimônio, de acordo com Castan Tobeñas, classificam os sistemas que se 

reportam ao instituto patrimônio em duas – a clássica e a realista ou objetiva.95  

A Teoria Clássica (ou subjetiva) desenvolvida por eles concebia a noção de patrimônio 

por meio de quatro predicados: i) a ideia de patrimônio se deduz diretamente da personalidade; 

ii) o patrimônio engloba todos os bens da pessoa, aí incluídos os inatos e os futuros; iii) o 

patrimônio exprime valor pecuniário, que será apurado com esteio na diminuição do passivo do 

ativo; iv) toda pessoa é titular de um (e apenas um) patrimônio. De acordo com Paulo Cunha, 

tal teoria consiste na acepção do personalismo do patrimônio por excelência, haja vista que se 

baseia no seguinte: 

 

1) Pessoalidade do patrimônio: só as pessoas são susceptíveis de ter patrimônio; todo 
o patrimônio pertence a alguém; a noção de patrimônio supõe e exige a de pessoa. 2) 
Constância do patrimônio: a noção de patrimônio é uma categoria que corresponde 
constantemente à noção de pessoa; todas as pessoas têm patrimônio; a noção de pessoa 
supõe e exige a de patrimônio. Inerência do patrimônio: qualquer pessoa tem sempre, 
necessariamente, a todo momento, desde que nasce até que morre, um patrimônio – o 
mesmo patrimônio. 3) Unicidade do patrimônio: cada pessoa só tem um patrimônio. 
Indivisibilidade do patrimônio: o patrimônio nem é divisível em parte materiais, nem 
é susceptível de se repartir em diversas universalidades jurídicas. 4) Inseparabilidade 
do patrimônio: o patrimônio não pode se separar da personalidade. Nem é 
voluntariamente inalienável (inalienabilidade do patrimônio), nem a pessoa pode dele 
ser privada em caso algum (indespojabilidade do patrimônio).96 
 

 

Segundo Francisco Amaral, “Desta feita, segundo a teoria clássica, o patrimônio consiste 

em universalidade de direito, isto é, traduz conjunto unitário de bens e obrigações, que se 

apresenta como projeção e continuação da personalidade individual.” 97 
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No pensamento de Manuel Andrade se alcança a ideia de que “O patrimônio é assim um 

atributo necessário da própria personalidade do respectivo titular, a irradiação ou projecção 

natural da potência jurídica da pessoa nas suas relações com os objetos exteriores”.98 

As operações econômicas travadas no mundo hodierno, no entanto, tornaram insuficiente 

a noção clássica de patrimônio. O surgimento de uma ideia objetiva do patrimônio provém de 

autores de origem alemã. Essa concepção é atribuída a Bernhard Windscheid, o qual, por 

primeiro, concluiu existirem na ordem jurídica “direitos sem sujeito”. Uma das consequências 

relacionadas à Teoria Objetiva do Patrimônio é a nova perspectiva direcionada aos sujeitos do 

Direito. A Teoria Objetiva rompe com a ligação entre patrimônio e personalidade e propõe a 

independência dessas categorias, produzindo a possibilidade de serem criados patrimônios de 

afetação, ou seja, massas patrimoniais unidas em virtude da finalidade socialmente relevante 

para a qual foram instituídas e a repersonalização do Direito, segundo a qual a pessoa deve ser 

ressituada no centro do ordenamento jurídico.99 Na concepção de Orlando de Carvalho,   

 

A repersonalização do Direito assenta-se na premissa de que patrimônio e pessoa não 
estão absolutamente entrelaçados, nem ocupa um primeiro plano a relação entre eles; 
ademais nem sempre o conceito de universalidade jurídica é aplicável à mesma massa 
patrimonial. Considerando o patrimônio, por vezes dotado de um determinado fim, 
espera-se a compreensão de que o patrimônio individual não é apenas fruto das 
oportunidades individuais, mas algo que é antes definido pelo coletivo, dotado de um 
sentido social. Daí a superação proposta dessas concepções clássicas sobre a pessoa e 
patrimônio. [...] De um lado, é a confirmação de que se trata de realidades distintas: o 
patrimônio, definitivamente, não integra a personalidade. De outro, é proposta que 
visa à inversão do foco de interesse do direito: o patrimônio deve servir à pessoa, e, 
portanto, as situações subjetivas patrimoniais são funcionalizadas à dignidade da 
pessoa. É, também, nessa direção, que se caminha ao se tomar o direito privado como 
garantia de acesso a bens, a partir da consciência do caráter instrumental das 
ferramentas jurídicas.100                                                                                                                                                                                                         

                

De acordo com Fábio Comparato, 

 

A personalização é uma técnica jurídica que atende às necessidades de um patrimônio 
autônomo, do qual ativo e passivo não se confundem com os direitos e as obrigações 
dos sócios, bem como a limitação ou supressão de responsabilidades individuais.101 

 

Encontram-se distintas modalidades de patrimônios, sendo necessária a sua 
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diferenciação, conforme a doutrina de Manuel Andrade:  

 

O vocábulo patrimônio pode ser utilizado em diversas acepções, sendo que o mais 
utilizado define-o como aquele que vê no patrimônio um complexo das relações 
jurídicas de conteúdo econômico de pessoa, seja ela física ou jurídica; portanto um 
conjunto de bens, direitos e obrigações.102 

 

O patrimônio pessoal ou geral é o que pertence a cada pessoa (física ou jurídica), 

entendido como garantia geral dos credores. Nele estão compreendidos os direitos e as 

obrigações de seu titular.  

O patrimônio coletivo é caracterizado por pertencer a um grupo de pessoas. Cada titular 

do patrimônio coletivo tem também o patrimônio pessoal.  

Outra espécie de patrimônio é o de ordem autônoma. Neste, há a atribuição da massa de 

bens para uma pessoa jurídica ou para um ente dotado de autonomia patrimonial.  

Por fim, há o patrimônio afetado, assim denominado, pois corresponde a uma unidade 

formada por uma massa de bens e tornada independente em função do cumprimento da 

finalidade para a qual foi constituída. 103 Francesco Ferrara expressa o entendimento que guarda 

a respeito do tema, 

 

De outra parte, patrimônio separado, afetado, segregado, especial, destacado ou 
destinado constitui em linhas gerais, o núcleo patrimonial pertencente a um sujeito 
que convive ao lado do patrimônio geral deste, submetido à disciplina jurídica própria, 
condizente com a finalidade a que se destina e que o unifica. Neste caso, a mesma 
pessoa, física ou jurídica, titulariza mais de um patrimônio com autonomia – relativa 
ou absoluta – entre si. Integra a esfera jurídica do sujeito, assim, mais de um 
patrimônio. Há autores, entretanto, que se valem da expressão patrimônio autônomo 
também para designar os casos de afetação patrimonial, que não se confundem com a 
autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Dessa forma, a expressão patrimônio 
autônomo pode se referir (i) ao patrimônio da pessoa jurídica que, embora voltado à 
realização do objeto social, conta com a técnica da personificação, pela qual se cria 
um novo sujeito de direito para a titularidade desta massa patrimonial; e ainda (ii) às 
hipóteses de afetação patrimonial, nas quais, de outra parte, não há criação de novo 
sujeito de direito, convivendo a mesma pessoa, física ou jurídica, com mais de um 
patrimônio, cada qual com destinação própria.104 

                                                                                                              

  Aubry e Rau consideram o patrimônio de afetação objeto do Direito, uma universalidade 

de bens. A principal finalidade da segregação patrimonial é a de dar garantia ao fim a que se 
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propõe. 105 

No Brasil já existe o patrimônio como meio de garantia de obrigações, como no 

estabelecimento comercial, no bem de família e, mais recentemente, nos fundos de investimento 

e na securitização. 

De acordo com Edmar Oliveira Filho, o patrimônio é utilizado para constituir uma pessoa 

jurídica, sendo posto a serviço desta, debaixo de um complexo de relações que se formam entre 

a pessoa jurídica e os membros outorgantes do patrimônio, para cumprir uma função específica 

e determinada. Nas atividades empresárias, o fim determinado é a exploração de uma atividade 

econômica suscetível de gerar resultados entre os sócios. O patrimônio pertencente a uma 

pessoa jurídica é garante de suas obrigações e responsabilidade decorrente de lei ou de negócios 

jurídicos. Os bens e direitos transferidos em pagamento da subscrição do capital passam para a 

esfera de poder da pessoa jurídica, que sobre eles adquire direitos de propriedade, isto é, adquire 

poderes de disposição, fruição e gozo e de erga omnes, inclusive os sócios.106 

 
3.5 Separação patrimonial e personificação 
 
 

A EIRELI possibilitou a constituição de uma pessoa jurídica de Direito Privado 

mediante um só titular da totalidade do capital social, consentindo a limitação da 

responsabilidade por via da aplicação do princípio da autonomia patrimonial, considerado 

importante efeito da personificação, por conferir independência entre a pessoa jurídica e as 

pessoas que a criaram. Segundo leciona Fábio Ulhoa Coelho, 

A autonomia da pessoa jurídica é fundada no princípio da autonomia patrimonial, 
segundo o qual os sócios não podem ser considerados os titulares dos direitos ou os 
devedores das prestações relacionadas ao exercício da atividade econômica, explorada 
em conjunto, havendo, portanto, a separação entre a pessoa jurídica e seus 
membros.107 
 
 

A lei que instituiu a EIRELI, no entanto, é alvo de críticas, pois em sua tramitação o 

projeto de lei foi modificado conceitualmente. Indaga-se se a Lei 12.441, de 11 de julho de 

2011, atingiu realmente seu objetivo de limitar a responsabilidade daquele que almeja exercer 

individualmente a empresa sem comprometer a totalidade de seu patrimônio.  
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O Projeto de Lei nº 18, de 2011 (nº 4.605/09 na Câmara dos Deputados), que alterou a 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), acrescenta um novo artigo 985-A ao 

Código Civil de 2002, que antevê a constituição da empresa individual de responsabilidade 

limitada por apenas um sócio, pessoa natural titular da totalidade do capital social. Prevê, ainda, 

a possiblidade de a empresa individual de responsabilidade limitada ser resultante da 

concentração de quotas de outra modalidade societária em apenas um sócio, independentemente 

das razões que motivaram tal concentração. 

É possível encontrar diversas modificações relativamente ao projeto de lei, e se questiona 

haver comprometimento do objetivo inicial. Entre tais alterações, verificam-se a instituição de 

um capital social mínimo necessário para a constituição da EIRELI de cem salários-mínimos 

no ato do registro e o nome empresarial que deverá ser formado pela expressão “EIRELI”, após 

a firma ou denominação social da EIRELI.  

Consta na justificação do Projeto de Lei que seu objetivo era a instituição legal da 

sociedade unipessoal, também chamada de EIRELI. A EIRELI se distingue da sociedade 

limitada, pois, nesta, não há exigência de capital mínimo para sua instituição. Sobre a dispensa 

de um capital mínimo e da ausência de fixação de uma faixa de valores para constituição de 

uma sociedade, explica Ricardo Negrão: 

 

A dispensa legal quanto à fixação de uma capital mínimo permite a criação de 
sociedade por ações para pequenos ou grandes empreendimentos. Este mesmo 
raciocínio vale para as sociedades limitadas: não havendo faixas obrigatórias para a 
escolha do tipo societário, é possível sua constituição para um largo espectro de 
empreendimentos, como realmente ocorre na prática.108 

 
 

Sobre o capital social, anota Fábio Ulhoa Coelho: 

[...] representa, grosso modo, o montante de recursos que os sócios disponibilizaram 
para a constituição da sociedade. De fato, para existir e dar início às suas atividades, 
a pessoa jurídica necessita de dinheiro ou bens, que são providenciados pelos que a 
constituem. Não se confunde o capital social com o patrimônio social. Este último é 
o conjunto de bens e direitos de titularidade da sociedade, (ou seja, tudo que é de sua 
propriedade).109 

 
 

Se a finalidade da lei era evitar a constituição de sociedades fictícias por empresários 

individuais, é questionável se a lei, ao não exigir capital mínimo para a instituição de uma 

sociedade limitada, e exigindo capital mínimo para instituição de EIRELI, pode ainda continuar 
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estimulando a criação de sociedades fictícias, pois o valor de 100 vezes o valor do maior salário-

mínimo pode também não ser compatível com a atividade empresarial que o empresário 

individual almeja exercer, tornando mais vantajosa a constituição de uma sociedade fictícia. 

Um dos objetivos basilares da EIRELI é trazer ao empresário, que pensa em exercer 

atividade empresarial de maneira individual, a garantia de que não terá o patrimônio pessoal 

atingido pelos riscos da atividade. Confira-se que o princípio da autonomia patrimonial das 

pessoas jurídicas encontra-se no art. 1.024 do Código Civil, prescrevendo que os bens 

particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de 

executados os bens sociais, tão-somente através a desconsideração da personalidade jurídica.  

Na reflexão de Bruscato, 

 

[...] Reconhecimento social e legislativo aos riscos sociais aos quais o empresário se 
submete se justifica, porque a par dos fatores que o empresário pode controlar no 
exercício da sua atividade, há outros fora de sua esfera de influência e controle, como 
as questões concernentes à macroeconomia. Tais fatores ficam a cargo do 
planejamento estratégico do governo, sendo, facilmente, influenciado por decisões 
políticas. Muitas das decisões da macroeconomia podem afetar, negativamente, 
determinado empresário ou setores da economia, E, ante tal fato, mesmo que o 
empresário seja prudente e diligente na condução de seus negócios, há acontecimentos 
que se precipitam e que nem toda cautela poderia evitar. É justo, portanto, que se lhe 
reconheça uma proteção.110 
 
 

O princípio da autonomia patrimonial, desta maneira, ao limitar a responsabilidade 

patrimonial do sócio, reflete suma importância para o exercício da atividade empresarial, pois 

este, em regra, não responde pelas obrigações da sociedade. Na lição Fábio Ulhoa Coelho, 

 

A autonomia patrimonial das sociedades empresárias é uma técnica de segregação dos 
riscos. Outras técnicas jurídicas igualmente cumprem esta finalidade, como, por 
exemplo, o patrimônio especial, a conta de participação e, em alguns casos, o 
condomínio. Em razão da autonomia patrimonial, os bens, direitos e as obrigações da 
sociedade, enquanto pessoa jurídica, não se confundem com os dos seus sócios. A 
principal implicação deste princípio é a impossibilidade de se cobrar, em regra, dos 
sócios, uma obrigação que não é deles, mas de outra pessoa, a sociedade. Outras 
implicações projetam-se na definição das partes do negócio jurídico e na questão da 
legitimidade processual, mas com relevância menor do que a da responsabilidade 
patrimonial.111 

 

Em tais circunstâncias, a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica - fruto de 

uma formulação jurisprudencial, especialmente a inglesa e a estadunidense, tendo como marco 
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o emblemático caso Salomon versus Salomon & Co. LTDA, sucedido na Inglaterra, em 1987 - 

é o meio utilizado para proteger o princípio da autonomia patrimonial, evitando-se o seu uso 

abusivo. Conforme suscita Ricardo Negrão, 

 

A personalidade jurídica é uma ficção jurídica, cuja existência decorre da lei [...] para 
efeitos jurídicos, e, lei-a-se, para facilitar a vida em sociedade concede-se a 
capacidade para uma entidade puramente legal subsistir e desenvolver-se no mundo 
jurídico. Sua realização, dessa forma, é social, concedendo-lhe direitos e 
obrigações.112 
 
 

A desconsideração da personalidade jurídica, portanto, relativiza o princípio da 

autonomia patrimonial da sociedade empresária. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, 

 

[...] sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a partir da qual o juiz 
pode, em determinados casos, sustar a eficácia episódica do ato constitutivo da 
sociedade empresária, afastando os efeitos do princípio da autonomia patrimonial. O 
caso em um que o juiz está autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade empresária são os de manipulação fraudulenta da técnica de segregação de 
riscos (concepção subjetiva da teoria) ou a confusão de patrimônios ou de objetivos 
(concepção objetiva). A desconsideração da personalidade jurídica não significa, 
portanto, a negação da autonomia patrimonial ou questionamento de sua importância 
para o regular funcionamento da economia, em proveito de todos. Apenas quando 
presente um de seus pressupostos (fraude, confusão patrimonial etc.) é que o juiz pode 
desconsiderar a autonomia patrimonial da sociedade empresária.113 
 
 

Ricardo Negrão explica haver duas situações que configuram abuso da personalidade 

jurídica, – desvio de finalidade e confusão patrimonial – pois 

 

Haverá desvio de finalidade quando o objeto social é mera fachada para exploração 
de atividade diversa. Na confusão patrimonial os bens pessoais e sociais embaralham-
se, servindo-se, os administradores, de uns e de outros para, indistintamente, realizar 
pagamento de dívidas particulares dos sócios e da sociedade. Um exemplo de 
confusão patrimonial é a distribuição de patrimônio social aos sócios simuladamente, 
mediante elevada remuneração de sócio, gastos ruinosos ou em proveito próprio.114 
 
 

No que se refere à EIRELI, quando introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, 

ensejou grande discussão acerca do veto do §4º do art. 980-A do Código Civil, por conter 

incompatibilidade em relação ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto 

no art. 50 do Código Civil.115 O art. 50 do Código Civil ressalta que, havendo abuso da 
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personalidade jurídica, configurado pelo desvio da finalidade, ou pela confusão patrimonial, o 

juiz poderá, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 

processo, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para, então, atingir o patrimônio 

dos sócios. Na lição de Fábio Ulhoa Coelho em decorrência 

 

[...] de sua importância fundamental para a economia capitalista, o princípio da 
personalização das sociedades empresárias, e sua repercussão quanto à limitação da 
responsabilidade patrimonial dos sócios, não pode ser descartado na disciplina da 
atividade econômica. Em consequência, a desconsideração deve ter necessariamente 
natureza excepcional, episódica, e não pode servir ao questionamento da subjetividade 
própria da sociedade. [...] Quer dizer, Não se justifica o afastamento da autonomia da 
pessoa jurídica apenas porque um seu credor não pôde satisfazer o crédito que 
titulariza. É indispensável tenha havido indevida utilização, a deturpação do 
instituto.116 
 
 

A desconsideração da personalidade jurídica é importante aspecto da relativização do 

princípio da autonomia patrimonial, proteção garantida ao sócio, pois possibilita a limitação 

patrimonial deste. Pode, no entanto, ocorrer o desvio de finalidade da personalização, quando 

utilizada pelo sócio de maneira ilícita, de forma a fraudar direitos de credores ou terceiros. Em 

tal circunstância, a lei prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. 

Como ensina Wilges Bruscato, o instituto da personalidade jurídica permite haver em 

separado o patrimônio social em relação ao patrimônio pessoal dos componentes da sociedade 

empresária. A autonomia patrimonial, uma das consequências da personificação, dá 

legitimidade à limitação de responsabilidade.117 Nesse sentido, o Enunciado nº 470 da V 

Jornada de Direito Civil do CJF/STJ estabelece que: 

 

O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas 
dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural 
que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração da 
personalidade jurídica.118 
 
 

Na perspectiva de Leonardo Câmara Pereira Ribeiro, a responsabilidade atribuída às 

sociedades limitadas será aplicada supletivamente à EIRELI. Com a criação da personalidade 
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jurídica, passam a coexistir como pessoas distintas os sócios da sociedade e a própria 

sociedade.119 

O art. 1.052 do Código Civil refere-se à responsabilidade limitada do sócio ao valor de 

suas quotas e prevê, também, a responsabilidade solidária de todos pelas quotas subscritas e 

não integralizadas. 

A EIRELI foi criada para atender os anseios de pequenos empreendedores, visando a 

exercer atividade empresarial individualmente, sem correr o risco de ver o patrimônio pessoal 

afetado por tal atividade. Para alcançar seu objetivo, a lei dispõe sobre a criação da 

personalidade jurídica da empresa, onde apenas esta pessoa poderá ter o patrimônio atingido 

quando dos riscos da atividade empresarial.  

Há, no entanto, a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando esta 

for utilizada fraudulentamente, ocorrendo desvio de finalidade. Para instituição da EIRELI, a 

lei conjectura a integralização de um capital mínimo no valor de 100 vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País. Portanto, questiona-se sobre tal exigência, visto poder se tornar 

um óbice à realização da finalidade da lei, pois a instituição de sociedades fictícias pode ser 

mais atraente do que a instituição de EIRELI, já que para instituição de sociedades não há 

exigência de capital mínimo. 

Importante é destacar o fato de que tal exigência não está prevista no Projeto de Lei nº 

4.605/2009, mas há previsão na Lei promulgada 12.441/2011.  

Para aperfeiçoar o instituto da EIRELI, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei 6.698-B, de 2013, que não indica a instituição de capital mínimo e ainda traz a possibilidade 

de incluir a chamada sociedade unipessoal, constituída por apenas um sócio.120 

 

3.6    Desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI 
 
 

A sociedade, simples ou empresarial, tem individualidade própria, não se confundindo 

com as pessoas dos sócios. Essa regra, porém pode ser afastada por um fenômeno chamado de 

desconsideração da pessoa jurídica. 

Pode-se definir a teoria da desconsideração como sendo um afastamento episódico da 

personalidade jurídica da sociedade, para destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio, 
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como se a sociedade não existisse, em relação a um ato concreto e específico. 

Geralmente a desconsideração é aplicada para corrigir um ato, no qual a sociedade deixou 

de ser um sujeito, passando a ser mero objeto, manobrado pelo sócio para fins fraudulentos. 

A aplicação da teoria não suprime a sociedade, nem a considera nula. Apenas, em casos 

especiais, declara-se ineficaz determinado ato, ou se regula a questão de modo diverso das 

regras habituais, dando maior importância à pessoa do sócio do que à sociedade. 

Preliminarmente, cumpre observar que, a Teoria da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica foi introduzida no Brasil em meados dos anos 1960 pelo jurista-comercialista Rubens 

Requião, visando, tal sistema, afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para adentrar 

o patrimônio pessoal de seu sócio ou instituidor, quando mencionada autonomia patrimonial é 

utilizada como meio da realização de abusos ou ilegalidades, frustrando o adimplemento das 

obrigações aos seus credores. Constatada a utilização da pessoa jurídica de maneira abusiva, 

pressupõe-se como possível que ela venha a ser desconsiderada.121 

Outrossim, de acordo com o artigo 50 do Código Civil brasileiro, poderá o juiz, a 

requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que os efeitos das relações de 

obrigações assumidas sejam estendidos aos bens particulares dos sócios, instituidor e/ou 

administradores envolvidos nos atos abusivamente praticados.122 123 

Seguindo esse raciocínio, a desconsideração da sociedade jurídica, tal como sucede nas 

demais espécies de sociedades empresariais, nos termos do Código Civil brasileiro, é aplicável 

à EIRELI. Isso porque, tendo em vista que a EIRELI se conceitua como unidade econômica 

independente e definida, com separação clara do titular em relação à pessoa jurídica, ou seja, a 

autonomia patrimonial consiste numa linha divisória entre o patrimônio da pessoa jurídica e o 
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3020158260000. Acesso em: 12 mar. 2018).  



 

acervo pessoal dos sócios.124  125 

A responsabilidade do empresário, entretanto, deverá ser limitada ao valor do capital 

integralizado, declarado na sua constituição. A EIRELI foi constituída pelo legislador para 

proteger o empreendedor, o qual, por meio desta, poderá conservar a empresa e não atingir seus 

bens pessoais.  

O enunciado e a justificativa pronunciados na V Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal, no ano de 2016, concernente ao artigo 980-A, que diz respeito à EIRELI, 

exprimem tal raciocínio: 

 

Enunciado N. 470: o patrimônio social da empresa individual de responsabilidade 
limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo, sem 
prejuízo da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 
Justificativa: o veto presidencial ao parágrafo quarto do artigo 980-A do Código Civil 
pode engendrar duas interpretações que merecem ser afastadas: 1) a diferenciação 
patrimonial entre o patrimônio da pessoa constituinte da EIRELI estaria mitigada; 2) 
por essa razão, seria descabida a aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica.126 127 
 
 

Ressalta-se ainda que, noutra perspectiva, a EIRELI trouxe a possibilidade da existência 

                                                 
124“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CRÉDITO DE TERCEIRO, EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – MODALIDADE DE PESSOA JURÍDICA 
REGULADA PELO ART. 980-A DO CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA 
NATURAL DO EMPRESÁRIO QUE A CONSTITUIU, DEVEDOR NA EXECUÇÃO – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO”. (JUSBRASIL. AI 2204905-74.2016.8.26.0000/SP. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/430447372/agravo-de-instrumento-ai-22049057420168260000-sp-2204905-
7420168260000?ref=juris-tabs. Acesso em: 12 mar. 2018).  
125“Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros do titular da 
empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli). Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: o 
patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada não se confunde com o patrimônio do seu titular. 
Art. 980-A do CC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (AI 2233821-21.2016.8.26.0000/SP. 
Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/diarios/182183318/djsp-judicial-1a-instancia-interior-parte-ii-
16-03-2018-pg-1719?ref=topic_feed. Acesso em: 12 mar. 2018). 
126CJF. V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Disponível em:  
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-
cej/vjornadadireitocivil2012.pdf/view. Acesso em: 24 fev. 2018. 
127 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em seu agravo de instrumento nº 2036740-
98.2015.8.26.0000, manifesta-se no sentido de individualizar a responsabilidade da empresa e do titular, quando 
se referir a EIRELI: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 
PRETENSÃO PENHORA DE BENS DE TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) CONSTITUÍDA PELO DEVEDOR – INADMISSIBILIDADE – 
patrimônio da empresa constituída pelo devedor que não se confunde com o patrimônio deste – empresa cujo 
capital é constituído por um único titular – figura empresária criada pela Lei nº 12.441/2011 que se equipara, para 
fins de responsabilização de seu titular, à sociedade limitada – impossibilidade de constrição de bens da empresa, 
que não figura no polo passivo da execução – pretensão da penhora das cotas do capital social – não conhecimento 
– pedido ainda não apreciado pelo juiz de 1º grau – apreciação nesta sede recursal que seria açodada e representaria 
indevida supressão de um grau de jurisdição – agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido. 
(JUSBRASIL. Agravo de Instrumento n. 2036740-98.2015.8.26.0000/SP. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191631522/agravo-de-instrumento-ai-20367409820158260000-sp-2036740-
9820158260000/inteiro-teor-191631538?ref=serp. Acesso em: 15 set. 2018). 



 

de uma empresa unipessoal, constituindo, desse modo, um outro gênero de pessoa jurídica de 

Direito privado. A exemplo disso, Gonçalves Neto preceitua que uma das características 

primordiais da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é a separação existente entre 

o patrimônio empresarial e o de seu titular, sendo que apenas os bens da empresa responderão 

pelas dívidas de sua atividade. Esta separação patrimonial possui limitações oriundas da regra 

da desconsideração da personalidade jurídica, concebida pelo artigo 50 do Código Civil.128 129 

Veja-se que a Presidência da República vetou parcialmente a Lei nº 12.441/2011, 

afastando a redação do parágrafo quarto do art. 980-A do Código Civil, que trazia o seguinte 

texto: 

 

Parágrafo 4º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da 
empresa individual de responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer 
situação com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, conforme descrito em 
sua declaração anual de bens entregue ao órgão competente. 
 
 

O principal escopo que motivou o veto presidencial foi a possibilidade de haver 

divergência acerca da aplicabilidade, ou não, da Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

bem como a redundância do dispositivo, já que o problema estava disposto no parágrafo 6º da 

mesma norma, em virtude da aplicação subsidiária do artigo 1.052 do Código Civil. O referido 

veto serviu para que não se interpretasse o referido parágrafo 4º como uma espécie de 

“blindagem intransponível” para o patrimônio do titular da EIRELI, incapaz de ser superada, 

inclusive, em ocasiões em que restasse evidenciada a ocorrência de fraudes. 

Nesses termos, Alfredo Gonçalves Neto aponta as possibilidades da aplicação do instituto 

da desconsideração da personalidade jurídica: 

 

Por outro lado, se o titular do capital, na condução dos negócios da empresa, desviar-
se dos fins a que ela se propõe ou praticar alguma ilegalidade, não terá a limitação de 
sua responsabilidade pelas obrigações que assim foram contraídas. Também não o 
terá se não mantiver perfeita separação entre seu patrimônio e o da empresa por ele 
criada – hipótese que conduz à desconsideração da personalidade jurídica.130 

                                                 
128GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 165. 
129AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de quaisquer 
ativos financeiros que pudessem se encontrar depositados na conta da empresa individual de responsabilidade 
limitada – EIRELI. Distinção entre a pessoa física e a agravante. Empresa individual de responsabilidade limitada 
que, embora seja constituída pela pessoa física, não foi parte na decisão. (JUSBRASIL. AI 2037332-
16.2013.8.26.0000/SP. Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/118749817/agravo-de-
instrumento-ai-20373321620138260000-sp-2037332-1620138260000. Acesso em: 12 mar. 2018).  
130 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 169.  



 

 

O mesmo ocorre se o titular do capital atua fora dos padrões de conduta que a lei exige 

do administrador, o que acarreta sua obrigação pessoal pelo cumprimento dos devedores assim 

contraídos. O não recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos empregados, por 

exemplo, é conduta ilícita e caracteriza tipo penal específico. Não se deve confundir essa 

situação com a de não recolher tributo simplesmente; esta, em regra, não ocasiona, por si, 

responsabilidade do administrador ou controlador da empresa, por lhe caber definir as 

prioridades de pagamento no giro dos negócios, sendo a falta de liquidez inerente aos riscos da 

atividade que a figura da EIRELI nasceu para evitar.   

A Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada é admitida, somente, quando houver abusos de direitos 

especificados no artigo 50 do Código Civil e no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 

É, como se vê, perfeitamente compatível a desconsideração da personalidade jurídica da 

EIRELI, em casos de abuso de personalidade.131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131Art. 28, CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos 
ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estatuto de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Parágrafo 1º. Vetado Parágrafo 
2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladoras são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por 
culpa. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 



 

4 ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO DE EIRELI POR PESSOA JURÍDICA 
 
 

O presente capítulo trata da possibilidade de uma pessoa jurídica de direito privado figurar 

como titular de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Desde sua instituição 

há uma grande discussão relacionada à possibilidade do instituidor da EIRELI ser uma outra 

pessoa jurídica. 

 
4.1 Pessoa jurídica pode ser titular de EIRELI ? 
  
 

A Lei 12.441, de 2011, inseriu o artigo 980-A no Código Civil de 2002, que expõe: “A 

empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular 

da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) 

vezes o maior salário-mínimo vigente no país”. 

Referidos pressupostos assentados no artigo 980-A, embora sejam claros na legislação, 

foram causas de conflitos doutrinários, principalmente quando instituída a Instrução Normativa 

117/2011 do Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), atual DREI 

(Departamento de Registro Empresarial e Integração) que proibiu a possibilidade de pessoa 

jurídica constituir uma EIRELI, interpretando a lei que se referiu a “pessoa”, não 

pormenorizando se natural ou jurídica. 

Quem defende a corrente de que EIRELI pode ser constituída por pessoa jurídica se baseia 

no §2º do artigo 980-A: “A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade 

limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.” Cícero Camargo 

Silva posiciona-se desta maneira: 

 
Parece-nos que, se a intenção do legislador fosse impedir pessoa jurídica de constituir 
EIRELI teria dito expressamente, o que não fez, concluindo-se, portanto, que a regra 
indistinta e ampliativa do caput foi proposital, abrangendo a contribuição por qualquer 
‘pessoa’, física ou jurídica.132 
 
 

Fábio Ulhoa Coelho entende que 

 

A sociedade limitada unipessoal pode ser constituída tanto por sócio único pessoa 
física, como jurídica. Se for pessoa física, só pode ser titular de apenas uma EIRELI 
(CC, art. 980-A, §2º). Evidentemente, trata-se de limitação aplicável apenas no caso 
de o único sócio pessoa física pretender manter simultaneamente mais de uma 
EIRELI. Nada obsta, na verdade, que alguém que fora no passado sócio único de uma 
sociedade limitada possa, depois da dissolução e liquidação desta, voltar a estabelecer 

                                                 
132SILVA, C. C. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: abordagem didática e crítica. 
Revista Jurídica Consulex, Brasília, v. 26, n. 10, mar. 2012, p. 9.  



 

nova EIRELI.133 
 
 

Lado outro, Marlon Tomazette expressa: 

 
Todavia, diante da positivização da EIRELI no Brasil não vemos qualquer 
impedimento. Embora normalmente ligada a pessoas físicas, nada impede no nosso 
ordenamento jurídico que a EIRELI seja constituída também por pessoas jurídicas, 
inclusive as de fins não empresariais para exercício de atividades lucrativas 
subsidiárias.134 
 
 

Fernando Sales é a favor da tese de que a empresa individual de responsabilidade limitada 

pode ser iniciada tanto por pessoa natural quanto constituída por pessoa jurídica, conforme 

ressalta, por não existir restrição expressa em texto legal a esse fato, não há impedimento ao 

intérprete de entender deste modo.135 

Frederico Pinheiro exprime semelhante posição, alcançando a noção de não haver 

diferença entre pessoa natural ou jurídica constituir uma EIRELI: 

 

Logo, não quis o legislador restringir a criação da EIRELI apenas à pessoa natural, 
mas quanto a essa resolveu limitar a possibilidade de criação para apenas uma pessoa 
jurídica de tal modalidade. A contrário sensu, como não há restrição semelhante 
quanto à pessoa jurídica criadora de EIRELI, conclui-se que determinada pessoa 
jurídica pode instituir quantas EIRELIs desejar, desde que preenchidos os demais 
requisitos legais para tanto.136 
 
 

Arnaldo Rizzardo expõe que “[...] a contrário sensu, não se impede que uma pessoa 

jurídica constitua empresa individual de responsabilidade limitada”.137  

Para esses doutrinadores, o entendimento é o de que, se o legislador quisesse proibir que 

pessoa jurídica constituísse EIRELI, teria deixado claro, o que não ocorreu, sendo possível, 

pois, a criação da EIRELI também por pessoa jurídica.  

 

 

 

                                                 
133COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: Direito de Empresa. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015,          
p. 409. 
134TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 62.  
135SALES, Fernando Augusto de Vita Borges de. Novos rumos do Direito Empresarial brasileiro: a lei nº 
12.441/2011 e a empresa individual de responsabilidade limitada. ADV Advocacia Dinâmica - Boletim 
Informativo Semanal, São Paulo, v. 31, n. 37, set., 2011, p. 41.  
136 PINHEIRO, Frederico Garcia. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Revista Master de Direito 
Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, Porto Alegre, v. 7, n. 41, out./nov. 2011, p. 71.  
137RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresas. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 39.  



 

Muitos doutrinadores, no entanto, entendem que EIRELI somente pode ser constituída 

por pessoa natural. Inclusive o Projeto 4.605-A, de 2009, de autoria do deputado Marcos 

Montes assim dispunha: 

 

Art. 985-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por 
um único sócio, pessoa natural, que é o titular da totalidade do capital social e que 
somente poderá figurar numa única empresa dessa modalidade.  
 
 

O Projeto de Lei nº 4.953, de 2009, de autoria do então deputado Eduardo Sciarra, 

mantém a pessoa física para constituir a EIRELI:  

 

Art. 980-A. Qualquer pessoa física que atenda ao disposto no art. 972, que exerça ou 
deseje exercer, profissionalmente, a atividade de empresário, poderá constituir 
Empreendimento Individual de Responsabilidade Limitada(ERLI). 138 
 
 

No mesmo sentido, Gladson Mamede alude que “[...] a interpretação sistemática, bem 

como a mens legislatoris (a intenção do legislador) atestam que a figura foi criada para albergar 

a titularidade do capital por pessoa natural exclusivamente”. 139 

Abrão defende o argumento de que a interpretação do art. 980-A do Código Civil, 

reforçada pela Instrução Normativa nº 117/2011, atinge a autorização de constituição da 

EIRELI apenas por pessoa física, assegurando que 

 

A constituição de empresa individual por pessoa jurídica, no nosso modo de enxergar, 
poderia representar mecanismo visando fragmentar o modelo e de aparente fraude, 
isso porque buscou o legislador única forma de exploração de atividade empresarial, 
não gerando a percepção associativa ou participativa.140 
 
 

Gonçalves Neto explica que essa disciplina tem por fim conceder garantia maior ao 

patrimônio da pessoa natural, o que não se justifica sob a existência de pessoas jurídicas, que 

tem seu objetivo no mercado, e, assim, seu patrimônio não possui outra finalidade a não ser 

adimplir as obrigações contraídas na atividade normal de seu objeto, segundo anota: 

 
Se tanto não bastar, pode-se recorrer aos motivos que levaram o legislador à edição 
da norma (mens legislatoris), os quais conduzem a idêntico resultado, visto que todos 
os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional visaram à proteção do 
empresário individual contra os riscos do seu negócio e a eliminação das sociedades 

                                                 
138SCIARRA, Eduardo. Projeto de Lei 4953 de 2009. Institui a empresa individual de responsabilidade limitada 
e dá outras providências. Disponível em:  http://www.camara.gov.br. Acesso em: 17 set. 2018, p. 4.   
139 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. v. 1, 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 23.  
140ABRÃO, Carlos Henrique. Empresa Individual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 61.  



 

fictícias, o que, de resto, está na própria exposição de motivos da lei que a introduziu 
no sistema jurídico pátrio.141 
 
 

O Enunciado 468 da V Jornada de Direito Civil confirmou tal entendimento quando 

declara: “A empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por 

pessoa natural”.142  O Poder Judiciário, no entanto, passou a ser demandado por diversas 

empresas cujos registros foram negados nas juntas comerciais quando do intento de constituição 

de EIRELI por pessoa jurídica.  

A primeira decisão favorável à possibilidade de constituição de EIRELI por pessoa 

jurídica ocorreu em 2012 na 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, que 

assegurou a uma empresa estadunidense a continuidade do processo de transformação de 

sociedade limitada em EIRELI. O juiz Júlio César entendeu que a IN 117/2011 restringiu a Lei 

12.441/2011, pois, “[...] do princípio constitucional da legalidade a máxima de que ninguém é 

obrigado a fazer, ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei’, não cabia ao DNRC 

normatizar a matéria inserindo proibição não prevista em lei”.143 

Noutro julgado, proferido pelo juiz Carlos Motta, da 19ª Vara Federal de São Paulo, foi 

concedida liminar a uma sociedade limitada cujo pedido de registro de alteração de contrato 

social para sua transformação em EIRELI foi negado pela Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (JUCESP), sob a justificativa de que pessoas jurídicas não poderiam ser titulares de 

EIRELI. O magistrado entendeu que o DNRC “[...] extrapolou a sua função regulamentar ao 

impor restrição que a lei não previu, ferindo, desta forma, o princípio da legalidade” e, ao final 

concedeu a segurança à impetrante.” 144 

Em outra decisão, o juiz da 22ª Vara Federal de São Paulo, José Henrique Prescendo, 

discorre: 

 
[...] notadamente, a instrução normativa somente se presta a regulamentar a lei 
ordinária hierarquicamente superior, não podendo inovar no ordenamento jurídico e 
estabelecer restrições não previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio 

                                                 
141GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. A empresa individual de responsabilidade limitada. Revista dos 
Tribunais, v. 101, n. 915, jan. 2012, p. 51.  
142CJF. V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Disponível em:  
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-
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143CARVALHO, Thiago. Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e a possibilidade de 
constituição por pessoa jurídica (IN n. 38/2017 do DREI). Disponível em: 
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constituicao-por-pessoa-juridica-in-n-38-2017-do-drei. Acesso em: 22 set. 2018. 
144CARVALHO, Thiago. Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) e a possibilidade de 
constituição por pessoa jurídica (IN n. 38/2017 do DREI). Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/61080/empresa-individual-de-responsabilidade-limitada-eireli-e-a-possibilidade-de-
constituicao-por-pessoa-juridica-in-n-38-2017-do-drei. Acesso em: 22 set. 2018. 



 

constitucional da legalidade.145 
 
 

O Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), inovando seu 

entendimento, editou, recentemente, a Instrução Normativa nº 38, de 02 de março de 2017, 

alterando alguns manuais de registro do comércio, citando, especificamente, as disposições 

referentes à EIRELI, para prever expressamente a possibilidade de uma pessoa jurídica, 

inclusive de direito estrangeiro, ser sua titular, em seu item 1.2.5, no anexo V:  

 

Pode ser titular de EIRELI, desde que não haja impedimento legal:  a) O maior de 18 
(dezoito) anos, brasileiro(a) ou estrangeiro(a), que estiverem em pleno gozo da 
capacidade civil; b) O menor emancipado; c) Pessoa jurídica nacional ou 
estrangeira.146 

 
 

Por fim, de maneira objetiva, resta claro que o atual entendimento do DREI é de que a 

pessoa jurídica pode ser titular de EIRELI.   

Há fortes indícios de que a mens legislatoris foi de ampliar o leque para utilização da 

EIRELI a todas as pessoas, inclusive às pessoas jurídicas estrangeiras, não existindo qualquer 

impedimento legal. Constata-se que, no processo legislativo que deu origem à Lei 12.411/11, a 

palavra natural foi excluída do caput do artigo 980-A do texto legal após a palavra pessoa, a 

fim de que a EIRELI pudesse atender às intenções da sociedade contemporânea, permitindo, 

assim, a sua constituição também por pessoa jurídica. 

Agora é possível que investidores reorganizem as atividades empresariais complexas em 

estrutura simplificada e menos onerosa da EIRELI e, principalmente estrangeiros poderão 

investir capital no Brasil com maior segurança jurídica.  

Quando o titular da EIRELI for pessoa natural, deverá constar do corpo do Ato 

Constitutivo cláusula com a declaração de que o seu constituinte não faz parte de nenhuma 

outra empresa dessa modalidade.  

O Estado admite a possibilidade de que pessoas jurídicas dividam seus patrimônios por 

atividades/projetos específicos, a fim de fomentar a criação de grupos econômicos e dar maior 

segurança às operações que não tenham relação direta. 

Todas as pessoas jurídicas que intentam empreender em distintas atividades ou que já 
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atuam em mais de um segmento do mercado, podem se organizar a fim de garantir limitação de 

suas responsabilidades.  

EIRELI é a modalidade, hoje, de uma pessoa natural ter a condição de titularizar uma 

empresa individual e separar o seu patrimônio. A EIRELI, sendo uma pessoa jurídica, tem um 

patrimônio próprio que se separa do patrimônio do seu titular. A pessoa natural titulariza um 

patrimônio pessoal e também uma empresa com patrimônio separado, patrimônios que não se 

confundem. A EIRELI é uma pessoa jurídica, na qual o titular precisa investir no mínimo 100 

salários-mínimos para dar início à atividade. Cada pessoa natural pode constituir apenas uma 

EIRELI e, de acordo com o artigo 980-A do Código Civil, caso haja alguma omissão, utilizar-

se-ão subsidiariamente as regras da sociedade limitada.  

Em resposta ao questionamento de a pessoa jurídica poder ou não constituir uma EIRELI, 

não há nenhuma vedação expressa no Código Civil, pois sempre existiu a possibilidade de a 

pessoa jurídica ser sócia de uma sociedade limitada, por exemplo. Flávio Tartuce, em seu 

entendimento: 

 

Como alternativa à sistemática do empresário individual, a Lei nº 12.441/2011 
autorizou a pessoa natural a constituir apenas uma única pessoa jurídica do tipo 
EIRELI. Entretanto, não restringiu a quantidade de pessoas jurídicas ou subsidiárias 
integrais que podem ser constituídas por outra pessoa jurídica. É preciso ressaltar que 
as pessoas jurídicas também podem constituir EIRELI, situação que corresponde à 
instituição de subsidiária integral, tal qual já admitido há muito tempo pelos arts. 251 
e 252 da Lei nº 6.404/76.147 
 
 

A Lei 8.934/94 regula a existência do DREI (Departamento de Registro Empresarial e 

Integração). O DREI regulamenta as leis em vigor em aspectos relacionadas com o registro de 

empresas, entre outros aspectos. O DREI, quando ainda era chamado DNRC (Departamento 

Nacional de Registro de Comércio), emitiu uma instrução normativa esclarecendo não ser 

possível uma pessoa jurídica constituir uma EIRELI.  

A Instrução Normativa regulamenta determinada lei, porém não poderia legislar e essa 

era a principal crítica, pois não haveria motivos para proibir que uma pessoa jurídica 

constituísse uma EIRELI. A IN 38, mais uma vez, legislou, ao expressar que a pessoa jurídica 

poderia constituir uma EIRELI.  

 A pessoa jurídica nacional ou estrangeira pode constituir outra pessoa jurídica, desde que 

com sócios diferentes, pois a pessoa natural só pode participar de uma EIRELI.  
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A pessoa jurídica pode constituir outra pessoa jurídica, mas não com os mesmos sócios, 

pois pessoa natural não pode participar de várias EIRELIs.  

Sobre a constituição de pessoa jurídica por uma só pessoa jurídica, Modesto Carvalhosa 

ensina,  

 
Visando a dar autonomia ao patrimônio especial, seja para conferir-lhe administração 
própria, seja para limitar a responsabilidade de seu titular, revestiu-se aquela da forma 
e da estrutura societária, não obstante inexistir o requisito da pluralidade de sócios. A 
forma societária, para a afetação de patrimônio empresarial, tem o condão de outorgar-
lhe absoluta autonomia. O patrimônio deixa de pertencer diretamente àquele que o 
personificou, passando a ser da própria pessoa jurídica constituída. O seu titular passa 
a ser titular do capital representativo desse mesmo patrimônio. Dá-se ademais, inteira 
autonomia à gestão desse patrimônio, não tendo o titular das ações mais gestão sobre 
ele. Criam-se órgãos sociais que o administram e deliberam sobre os resultados dessa 
mesma gestão, e, ainda, o fiscalizam. O patrimônio separa-se do seu titular para ser 
titular de si mesmo, consubstanciando-se em entidade autônoma e formalmente 
estruturada como pessoa jurídica.148 
 
 

Com a intenção de reduzir a burocracia para o empresário, a Instrução Normativa DREI 

nº 38 torna possível a EIRELI ter como titular uma pessoa jurídica, que também poderá ser 

estrangeira. Essa medida permitirá, por exemplo, a formação de holdings, o que pode ser 

considerado um avanço para a prática empresarial. 

Com a edição da IN DREI nº 35, qualquer sociedade empresária poderá se transformar 

em EIRELI e vice-versa.149 

Avançando na ideia, a Instrução Normativa de nº 47, de trinta de agosto de 2018, 

reconhece que o limite relativo ao número de EIRELIs está relacionado às pessoas naturais. A 

pessoa jurídica poderá ser titular de EIRELI, podendo, inclusive, ser titular de mais de uma 

EIRELI, sem qualquer restrição quanto ao número de EIRELIs de que possa participar.150 

Cumpre ressaltar que a possibilidade de uma pessoa jurídica ser titular de EIRELI e de 

poder participar de várias EIRELIs será de grande importância para as reorganizações e 

reestruturações empresarias, afastando-se a necessidade de sócios fictícios em cada 

empreendimento. A estruturação dos negócios dar-se-á por diversas EIRELIs, todas sob a 

titularidade de única pessoa jurídica do mesmo conglomerado ou grupo econômico. 

Essa mudança é salutar, porquanto amplia o rol de estruturas societárias à disposição dos 
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empreendedores. A EIRELI pode ser um instrumento eficaz para a criação de subsidiárias de 

empresa, quando o empreendedor intenta separar linhas de negócios e diversificar os riscos de 

suas atividades negociais. 

É importante esclarecer, porém, que empresas optantes pelo Simples Nacional não podem 

ter outra pessoa jurídica como sócia/titular. A base legal é a Lei 123/2006, art. 3º, § 4º, que diz: 

 

Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, a 
pessoa jurídica I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica.151 

 

A organização, por conseguinte, não poderá usufruir dos benefícios do regime de 

Tributação Simples Nacional, caso do capital participe outra pessoa jurídica. 

O novo Manual admite outras modalidades de estruturação societária, ao eliminar a 

exigência histórica de pluralidade de sócios em sociedades limitadas com participação de 

pessoas jurídicas. Antes do novo Manual, as sociedades que tivessem seu quadro societário 

reduzido a um sócio tinham o prazo de 180 dias para reconstituir a pluralidade em seu quadro, 

sob pena de dissolução compulsória. A novidade permite que a mesma sociedade se transforme 

em EIRELI, independentemente de o sócio remanescente ser pessoa jurídica, contribuindo, 

assim, para a manutenção de empresas. 

 Antes, a solução adotada por sociedades nacionais e estrangeiras era a inclusão de sócios 

formais com apenas uma cota simbólica. A opção, contudo, demandava a elaboração de 

instrumento procuratório, atos societários, contrato de indenidade, além da “notarização”, 

consulagem e tradução juramentada dos mesmos documentos. 

 Outras dificuldades também se verificavam. Sob a óptica trabalhista não se considerava 

relevante o montante da participação de determinado sócio durante a cobrança de débitos 

trabalhistas da sociedade empresária. A Lei de Falências equipara os sócios à sociedade 

devedora ou falida, para todos os efeitos penais, na medida de sua culpa, prevendo uma série 

de restrições decorrentes de seu status de falidos. Exemplos de alguns riscos aos quais os sócios 

fictícios se submetiam estão na impossibilidade de pessoas jurídicas constituírem sociedades 

empresariais unipessoais. 

 Uma vantagem trazida com a nova situação é a celeridade dos procedimentos decisórios 

nesta condição societária. Há somente um titular, portanto, a deliberação/adoção de suas 

decisões é virtualmente instantânea.  
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 Outro ponto positivo é a possiblidade de que empresas estrangeiras possuidoras 

negócios no País, constituam suas pessoas jurídicas nacionais, não mais, agora dependendo de 

sócios minoritários, abrindo caminho para a criação de subsidiária integral de maneira oficial, 

sem mais formalismos estatais, com aplicação a diversos modelos de negócios.  

  

4.2  EIRELI e subsidiária integral 
 
 

 Por ser um instituto novo, outrossim, é salutar comparar a EIRELI e a subsidiária 

integral, espécie de sociedade anônima admitida no ordenamento jurídico brasileiro e que pode 

ser composta por sócio único, pois será possível discorrer sobre as características dessa nova 

pessoa jurídica.  

 Com amparo no novo entendimento do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração (DREI), as juntas comerciais deverão aceitar constituição de EIRELI por pessoa 

jurídica. Esta mudança facilitará a reorganização de grupos empresariais e dará dinamismo e 

segurança para projetos de reestruturação empresarial.  

Observa-se que, antes deste entendimento, uma pessoa jurídica que quisesse ser a única 

titular de outra empresa teria de constituir uma subsidiária integral, cuja incorporação e gestão 

envolve complexidade, burocracias, limitações e custos que impedem sua utilização mais 

comum. Nilton Serson corrobora esse entendimento: 

 

Assim surge a interpretação de que uma pessoa jurídica estaria autorizada a instituir 
uma EIRELI, ainda mais que a uma sociedade limitada se entende estar vedada a 
constituição da subsidiária integral, autorizando-se isso exclusivamente à sociedade 
por ações, em razão de sua disciplina encontrar-se na lei especial da sociedade por 
ações já mencionada.152 

 

 Segundo dispõe o art. 251 da Lei 6.404, a sociedade anônima poderá ser constituída 

mediante escritura pública, tendo como único acionista outra sociedade brasileira. Essa é a 

chamada subsidiária integral originária. Também se admite a criação, de forma derivada, de 

uma subsidiária integral. Tratando-se a subsidiária integral de uma espécie de sociedade 

anônima, estará também sujeita à lei das sociedades por ações. A doutrina é extensa no 

tratamento da questão, não suscitando dúvidas quanto à constituição e ao funcionamento das 

subsidiárias integrais.  
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A EIRELI difere-se da chamada subsidiária integral na medida em que não tem sócio, 

não é uma sociedade, não decorre de um contrato de sociedade. Por isso, não haverá uma 

Assembleia na EIRELI, órgão essencial de qualquer sociedade.  

Outra diferença para com a subsidiária integral é que a EIRELI poderá ter sócio 

estrangeiro, algo vedado na subsidiária integral, conforme artigo 251, caput, da Lei nº 

6.404/1976.  

Mais uma grande diferença: enquanto a subsidiária integral deverá ser necessariamente 

uma sociedade anônima (com as complexidades e formalidades inerente a esse tipo societário), 

a EIRELI seguirá, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.  

 O DREI apenas restringiu à pessoa natural a proibição de possuir mais de uma EIRELI. 

Portanto, a pessoa jurídica pode titularizar mais de uma EIRELI, medida que proporciona à 

sociedade um ambiente mais seguro e propício ao empreendedorismo e à geração de negócios. 

 Antes da inclusão da EIRELI no ordenamento jurídico brasileiro, somente era possível 

ao empreendedor exercer atividade empresarial, de maneira individual, em três situações, a 

primeira dos quais sucedia com a criação de uma subsidiária integral (art. 251 da Lei das 

Sociedades Anônimas – Lei 6.404/76), tendo como única acionista uma sociedade brasileira. 

Com efeito, Sérgio Campinho entende que 

 

É a EIRELI, em nosso sentir, uma modalidade de sociedade limitada, com o traço 
característico, que lhe imprime particularidade, de ser formada por um único sócio. 
Não nos soa estranho afirmar, portanto, que a EIRELI, de um certo modo, guardadas 
as necessárias distinções e proporções, está para a sociedade limitada, assim como a 
subsidiária integral está para a sociedade anônima (a ela também são aplicáveis as 
regras de tipo das sociedades anônimas no que for compatível com a sua estrutura 
unipessoal). O marco definitivo, pois, que caracteriza a modalidade societária 
(EIRELI e subsidiária integral) é a unipessoalidade, que se contrapõe à pluralidade 
social, necessária à constituição da sociedade limitada e da sociedade anônima 
(sociedades pluripessoais).153 
 
 

 A segunda seria a criação de sociedade unipessoal temporária, oriunda da ausência de 

pluralidade de sócios ou acionistas, que deverá ter a pluralidade reconstituída no prazo de 180 

dias sob pena de dissolução.  

A terceira forma consistia em empreender sob a condição de empresário individual, 

possível somente às pessoas físicas. Esta hipótese, porém, ensejava enorme insegurança ao 

empreendedor, haja vista que não havia personalidade jurídica, não havendo, por isso mesmo, 
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autonomia patrimonial. O empresário individual respondia, ilimitadamente, pelas dívidas 

decorrentes da atividade empresarial 

 Para coibir tais riscos, pessoas naturais optavam por formar sociedades limitadas ou até 

anônimas, com outro sócio, geralmente detentor de uma participação societária muito reduzida, 

ou irrisória, até. Eram chamados “sócios-de-palha”, originando sociedades quase que fictícias, 

com o objetivo de propiciar uma autonomia patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa 

jurídica. 

 Situação análoga ocorre com as pessoas jurídicas estrangeiras que pretendem investir 

no Brasil, já que atualmente elas não o podem fazer autonomamente, a não ser associando-se a 

outra pessoa natural ou jurídica, estrangeira ou brasileira.  

 Para o empresário individual, a EIRELI trouxe avanço circunscrito à pessoa natural, 

brasileira ou estrangeira, que resida ou tenha representante residente no Brasil e desde que 

atendidos os requisitos legais.  

 Assinado e arquivado na Junta Comercial, o Ato Societário de constituição da EIRELI 

adota uma personalidade jurídica própria. O seu titular passa a usufruir das disposições legais 

que disciplinam a autonomia da sociedade limitada quanto à limitação de responsabilidade, 

restrita ao valor do capital social. 

 Uma das discussões mais relevantes é que uma pessoa jurídica poderia ser titular de 

uma EIRELI. No caso de uma sociedade estrangeira, seria uma maneira de viabilizar a 

realização de investimentos no Brasil, de modo individual e sem a necessidade de indicação de 

outro sócio. No caso de uma sociedade brasileira, possibilitaria aumentar as suas opções sobre 

uma organização ou reestruturação societária e administrativa. 

 Sérgio Campinho entende que este não foi o objetivo do legislador, embora uns 

reconheçam que tal possibilidade seria positiva na prática, mas desde que houvesse previsão 

legislativa para tanto.154  

 Nesse sentido, tem-se, também, o enunciado 468 do CJF – Conselho da Justiça Federal, 

que consolida o entendimento de que somente a pessoa natural pode constituir uma EIRELI. 

Esta é a posição expressa, também, pelas cortes pátrias em algumas decisões recentemente 

proferidas.155  
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 O DREI, mediante Instrução Normativa nº 38, de 02 de março de 2017, previu 

expressamente a possibilidade de uma pessoa jurídica, inclusive de direito estrangeiro, ser 

titular de EIRELI.  

 Muitos defendem o argumento de que essa alteração facilita a organização e o 

planejamento societário e administrativo dos grupos brasileiros e estrangeiros, fomentando o 

investimento externo aqui no País. Seria, no entanto, mais interessante e prático – no sentir que 

ora se experimenta – que a subsidiária integral não seja exclusiva a sociedades anônimas, 

permitindo também que o empreendedor possa dispor desta modalidade empresarial para 

constituir sozinho uma organização com as benesses da limitação de responsabilidade. 

 A intenção do legislador foi criar estrutura jurídica para que a pessoa natural se expresse 

como empresário individual, porém com responsabilidade limitada. Resta evidente, no entanto, 

que não há vedação expressa à pessoa jurídica instituir uma EIRELI. Tal raciocínio é bem-

vindo para internalização de capitais de fora, pois as sociedades estrangeiras ou transnacionais 

poderiam constituí-las como assemelhadas à subsidiária integral, sem submeter-se ao rígido 

controle da Lei das Sociedades por Ações. 

A Lei 12.441/2011 foi inspirada na experiência de outros países (França, Portugal, 

Espanha, por exemplo) que admitem a instituição de EIRELI por pessoa jurídica. Com efeito, 

adverte-se para o fato de que o Direito brasileiro já permite a criação de uma pessoa jurídica 

por outra desse molde. Este é o caso da subsidiária integral, título da Seção V da Lei de 

Sociedades Anônima (art. 251, da LSA), onde se lê que “[...] a companhia pode ser constituída, 

mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira”.  

Assim, entre a subsidiária integral e a EIRELI constituída por pessoa jurídica não há 

grandes diferenças, apenas o fato de que a primeira deve ser sociedade anônima. 

 

4.3  Projeto de lei no Senado (PLS) 10/18 
 

 

O Plenário do Senado, por intermédio do PLS 10/18, aprovou novas regras sobre a 

constituição de EIRELIs. De acordo com o texto aprovado, não será mais necessário um capital 

mínimo para constituir a EIRELI. O projeto vai para a aprovação na Câmara dos Deputados. O 

texto ainda autoriza a constituição de mais de uma EIRELI pela mesma pessoa natural. A 

legislação atual somente autoriza a constituição de uma EIRELI por pessoa natural. Assim, 

muitos empreendedores agiam na informalidade, por meio de terceiros. A mudança é de autoria 

da Comissão Mista de Desburocratização, que teve duração de dezembro de 2016 a dezembro 



 

de 2017.156 

O texto do Projeto de Lei tem por objetivo retirar a obrigatoriedade de um capital social 

mínimo, o que possibilitará, se aprovado, a constituição de EIRELI, sem que haja a exigência 

da integralização de um capital social. Desse modo, o Projeto de Lei 10/2018 autoriza a 

constituição de EIRELI por pessoa jurídica. Abre-se, se for aprovado, a possibilidade de pessoas 

jurídicas passarem a titulares de EIRELIs.  

Uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, o dispositivo legal também tende a ser 

modificado a fim de permitir que uma pessoa natural ou jurídica seja titular de mais de uma 

EIRELI, igualmente ao que acontece com as sociedades empresárias limitadas. 

Finalmente, acredita-se que se o Projeto for convertido em lei, algumas consequências 

advirão tais como: 

1) não haverá vantagens em novas aberturas de empresários individuais, mormente 

com a extinção da exigência de capital social mínimo a ser integralizado;  

2) aumento na transformação de alguns tipos societários para EIRELI, com a 

consequente saída de sócios fictícios das sociedades empresárias limitadas. 

3) A possível utilização da EIRELI para fraudar credores ou dificultar execuções 

judiciais movidas contra o patrimônio pessoal do empresário individual. 

Portanto, vislumbra-se um novo tipo de comportamento frente a mudanças na EIRELI 

caso aprovado este Projeto de Lei. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A lei 12.441/2011 trouxe significativas alterações no âmbito do Direito Empresarial ao 

inserir a EIRELI no rol exemplificativo do artigo 44 do Código Civil, que versa sobre as pessoas 

jurídicas de Direito privado. O empreendedor passou a ter a possibilidade de exercer empresa 

e, ao mesmo tempo, ver desassociado seu patrimônio pessoal daquele afetado pela atividade 

empresária. 

Em razão de todo o exposto, conclui-se que a EIRELI é uma modalidade de organização 

do exercício da atividade empresarial, abolindo a necessidade de o empreendedor ter sócios a 

fim de fazer responsabilidade limitada, evitando o surgimento de sociedades fictícias. 

Entre os influxos positivos trazidos pela limitação de responsabilidade da EIRELI, pode-

se inferir o estímulo ao exercício da atividade empresarial, sem oferecer a risco o patrimônio 

pessoal do empresário, a redução do número de sociedades fictícias e a função de garantia do 

capital social. 

Entre os aspectos negativos da EIRELI são constatadas a nomenclatura de empresa dada 

ao empresário EIRELI, a exigência do capital social de 100 salários-mínimos e a sua vinculação 

ao salário-mínimo. Tais pontos podem ser ajustados mediante uma nova lei que corrija tanto a 

classificação dada à EIRELI como empresa, como também seja extinta a exigência de capital 

mínimo para sua instituição e desapareça a vinculação ao salário-mínimo. Estas correções 

estimularão o empreendedorismo. 

A exigência de capital de 100 salários-mínimos é considerada desproporcional, pois, para 

constituição das sociedades empresárias, não se exige capital mínimo.  

Todo o exposto acima serviu de subsídio para analisar se a pessoa jurídica pode instituir 

EIRELI. 

A possibilidade de pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras instituírem a EIRELI vem 

estimular a organização e o planejamento dos grupos brasileiros e estrangeiros, fomentando o 

investimento interno e externo no Brasil. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é que, com base no conhecimento dos pontos 

positivos e negativos da EIRELI. 

A possibilidade de utilização da estrutura da EIRELI por pessoas jurídicas abre um 

conjunto de possibilidades para a implementação de variadas estruturas societárias, 

representativa de um diferencial para investidores nacionais e estrangeiros, que poderão 

simplificar suas estruturas operativas. 

A Instrução Normativa nº 47, de 03 de agosto de 2018, alterou o Manual de Registro de 



 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para dispor que a pessoa jurídica pode 

figurar em mais de uma EIRELI. 

A alteração deriva de nova interpretação da disposição prevista no Código Civil de que a 

pessoa natural pode ser titular de uma só EIRELI. Segundo o novo entendimento do DREI, a 

vedação legal se limita às pessoas naturais, não havendo, em uma interpretação de todo o 

ordenamento, qualquer óbice à constituição de mais de uma EIRELI por uma mesma pessoa 

jurídica. 

A EIRELI com as recentes mudanças do DREI parece ter o intuito de incentivar os 

investimentos por parte do empresário individual, pois este sempre procura minimizar seus 

riscos e também fomentar as sociedades empresárias que queiram investir em segmentos 

distintos dos quais já exercem. 

Corroborando tal entendimento, o Projeto de lei no Senado (PLS) 10/2018 aprova novas 

regras sobre a constituição da EIRELI: não será mais necessário um capital mínimo para sua 

instituição e possibilita a constituição de mais de uma EIRELI pela mesma pessoa natural ou 

pessoa jurídica. 

Uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, o dispositivo legal permitirá que uma 

pessoa natural ou jurídica seja titular de mais de uma EIRELI, pondo fim a diversas discussões 

sobre o tema. Altera o artigo 980-A do Código Civil para possibilitar a constituição de EIRELI 

por pessoa natural ou jurídica, sem pré-fixação do capital social mínimo, bem como a 

participação em mais de uma empresa dessa modalidade. 

Cumpre, no entanto, ressaltar que a possibilidade, que poderia ser autorizada por lei, de 

o empresário individual separar uma parcela do seu patrimônio, para que não seja afetado por 

dívidas contraídas na atividade empresarial, solucionaria o problema da ilimitação da 

responsabilidade e também seria mais prático que a subsidiária integral não fosse exclusiva a 

sociedades anônimas, permitindo também que o empreendedor pudesse dispor desta 

modalidade para constituir sozinho uma organização com as benesses da limitação de 

responsabilidade.  
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