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Resumo: É da natureza humana empreender, seja em grupos ou 

sozinho o ser humano se lança na busca por novos horizontes na 

atividade empresarial, porém a atividade envolve riscos, neste ponto, o 

ordenamento jurídico vem criando mecanismos para fomentar a 

atividade econômica e dar ao indivíduo que se lance nessa empreitada, 

proteção jurídica ao seu patrimônio pessoal.  

               A empresa individual de responsabilidade limitada atende aos 

novos rumos do empreendedorismo individual e resolve uma antiga 

reivindicação de muitos empresários individuais, a limitação da 

responsabilidade patrimonial.   

Palavras-chaves: Empresa Individual Limitada. 
Área de Conhecimento: direito. 
 

1. Introdução: 

A lei 12.441/11 cria o a empresa individual de responsabilidade 

limitada, figura que permite a pessoa física titularizar dois patrimônios, 

um pessoa física pessoal e outro pessoa jurídica personalizado para 

suas relações empresariais. 

O objetivo da lei é fomentar a atividade econômica e evitar que o 

patrimônio pessoal do empresário responda por dividas da atividade. 

A figura do empresário individual hoje existente, desestimula a 

iniciativa dos empreendedores na atividade econômica, tendo em vista 

sua responsabilização ilimitada pelas dividas oriundas da atividade 

empresarial afetando, desta forma, o patrimônio pessoal do empresário.   

2. Atividade Empresarial 

 A atividade empresarial sempre envolveu o fator risco, assim todo 

aquele que se envolve na atividade pode vir com seu insucesso a perder 

seu patrimônio, observamos que das espécies societárias existentes as 

mais utilizadas são aquelas que limitam a responsabilidade dos seus 
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titulares, Sociedade Limitada e Sociedade Anônima, deixando o 

patrimônio pessoal de seus titulares, se não houver abuso, separado do 

patrimônio e responsabilidade da pessoa jurídica. 

Cria-se a figura do Empresário Individual de Responsabilidade 

Limitada, diferente da figura do Empresário Individual de 

Responsabilidade Ilimitada, assim definido pela prof. Maria Helena 

Diniz: 

 “ É o titular da “empresa” (sujeito de direito). Pessoa natural que, registrando-

se no Registro Público de Empresas Mercantis, empregando capital, natureza, 

insumos, tecnologia e mão de obra, toma, com animus lucrandi, a iniciativa de 

organizar, com profissionalidade, uma atividade econômica para a produção e 

circulação de bens ou serviços no mercado.”  (Diniz ,2011, p.89) 

O grande entrave para esse tipo de exploração da atividade econômica é 

a responsabilidade pessoal e ilimitada do empresário, responde o 

patrimônio empregado na atividade e o patrimônio pessoal, servindo de 

desestímulo a esse tipo de atividade empresarial, com a criação da 

EIRELI passamos a ter a solução para esse tipo de problema.   

Tratando especificamente do nosso objeto de estudo, a EIRELI sigla 

dada a empresa individual de responsabilidade limitada, acrescentou ao 

art. 44 do CC, precisamente no inciso VI,  como espécie de pessoa 

jurídica de direito privado. 

Podemos notar que esta nova espécie não está inserida como novo tipo 

de sociedade privada, pois estas estão previstas no inciso II do art. 

44.  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 as sociedades.  

Importante observar que o empresário individual estava fora do sistema 

e sem proteção jurídica adequada, como bem observa prof. Fábio Ulhoa 

Coelho.  

"Aos empresários individuais sobram os negócios rudimentares e marginais, 

muitas vezes ambulantes. Dedicam-se a atividades como varejo de produtos 

estrangeiros adquiridos em zonas francas (sacoleiros), confecção de bijuterias, 

de doces para restaurantes ou bufes, quiosques de miudezas em locais 

públicos, bancas de frutas ou pastelarias em feiras semanais etc". ( Coelho, 

2011, p.20). 

Outra questão que se levanta é se a EIRELI não é espécie de sociedade, 

mas usa firma ou denominação social, logo qual seria sua natureza? 
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O projeto originalmente previa a inserção do artigo 985-A no Código 

Civil pátrio, ou seja, dentro da regulamentação jurídica de sociedade, 

o Projeto de Lei n. 4.605, de 2009, de autoria do Deputado Federal 

Marcos Montes, tinha como objetivo a necessidade de regulamentar a 

sociedade unipessoal no Brasil. 

Essa orientação doutrinária seguia a construção da Sociedade de 

Responsabilidade Limitada com Único Sócio já regulamentado em 

diversos países, a exemplo da Comunidade Européia que trata do tema 

na Directiva 2009/102/CEE (2011). 

Parece-nos que se trata de uma sociedade unipessoal especial ou 

atípica, onde seu titular exerce atividade respondendo tão somente com 

o patrimônio da empresa individual; seu patrimônio pessoal fica 

blindado atendidos os requisitos legais. 

Com relação ao nome, como já afirmado, o parágrafo primeiro do art. 

980-A, optou pela utilização da firma ou denominação social da 

empresa individual de responsabilidade limitada, como na sociedade 

limitada do art. 1.052 e art. 1158, acompanhada da sigla EIRELI. 

 

Como forma de garantir um patrimônio mínimo para atender as 

obrigações assumidas, a lei determina que a EIRELI, terá patrimônio 

totalmente integralizado mínimo não inferior a 100 (cem) vezes o maior 

salário mínimo vigente no país.  Entendemos que o capital mínimo é 

importante como garantia do adimplemento das obrigações, mas é 

elevado para a realidade brasileira; muitos ainda continuarão na 

informalidade. 

 

A inovação tenta resolver o problema da informalidade na atividade 

empresarial e da criação de sociedades limitadas com sócios detentores 

de 1% do capital social, verdadeira burla ao sistema.  

 A nova lei não resolve o problema crônico da burocracia, aliada a uma 

das maiores cargas tributária do mundo.  

O parágrafo §2° da lei limita a uma única empresa individual de 

responsabilidade limitada por pessoa, assim, uma mesma pessoa não 

poderá titularizar mais de uma  EIRELI. 

A nova lei permite que haja concentração de quotas de uma sociedade 

em uma única pessoa para formação da EIRELI, independentemente de 

motivação. Importante lembrar que a unipessoalidade superveniente é 
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forma de dissolução da sociedade, se em 180 dias não for restabelecido 

o mínimo de dois sócios, art.1053 e art.1033, IV; assim a EIRELI seria 

uma saída para a unipessoalidade superveniente na hipótese do sócio 

remanescente continuar sozinho a atividade, a transformação segue, no 

que couber, ao disposto nos artigos 1113 a 1115 do CC. 

Instrução Normativa 117: item 3.2.14 – Transformação do Registro de 

Sociedade Contratual para Empresa individual de Responsabilidade 

Limitada- EIRELI  

“O sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas 

as cotas da sociedade sob sua titularidade, poderá requerer, no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da 

sociedade para empresa individual de responsabilidade limitada. 

A transformação do registro poderá ser requerida independentemente 

do decurso do prazo de cento e oitenta dias, desde que não tenha sido 

registrado ato de liquidação da sociedade. 

A transformação do registro de sociedade contratual para EIRELI 

poderá ser formalizada em um ou dois processos...” 

 

Voltando a tratativa da lei em comento o paragrafo §5° da lei fala da 

possibilidade da constituição da EIRELI para prestação de serviços, 

podendo haver a cessão de direitos patrimoniais de autor, nome, marca, 

imagem do titular da pessoa jurídica. 

 Como temos duas pessoas em uma, nada obsta tal operação, a pessoa 

física cedendo à pessoa jurídica o uso de seus direitos da personalidade. 

A nova lei prevê como legislação subsidiária, no que couber, os 

dispositivos da Sociedade Limitada, observo, que os dispositivos da 

limitada são incompletos, remetendo a sociedade simples a tratativa de 

suas lacunas. 

Como podemos ver temos uma sequência de dispositivos legais 

incompletos, remetendo um dispositivo legal ao outro, forçando o 

aplicador do direito a construção interpretativa, nem sempre coesa, 

dando margem a inúmeras discussões. 

3. Da Responsabilidade Patrimonial  

Questão que nos chama muito a atenção é o veto ao parágrafo §4°, do 

art.980-A,  da lei que possuía o seguinte texto: 
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   "§ 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, 

confirme descrito em sua declaração anual de bens entregue ao órgão 

competente".        

 

Sobre o tema o DNRC, Instrução normativa N. 117  item: 

1.2.19 – Responsabilidade do Titular 

“Poderá  constar do ato constitutivo que “a responsabilidade  do titular 

é limitada ao capital integralizado”. 

 O foco da lei é dar efetiva divisão da pessoa física do empresário e da 

pessoa jurídica exercente da atividade, não permitindo que seu 

patrimônio pessoal responda por dívidas de sua atividade.  

Entendemos não existir razão ao veto do parágrafo, que trata 

exatamente desta divisão patrimonial; desta forma, como fomentar a 

atividade unipessoal com divisão patrimonial sem que se deixe expresso 

isso? 

As razões do veto remetem ao artigo 50 do CC. que trata da 

desconsideração da personalidade jurídica tendo como base o abuso e o 

dano decorrentes do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, 

ditados pela teoria maior da desconsideração. 

 A desconsideração é exceção e não pode servir de base para o veto, 

alegando possíveis incompatibilidades, o que para nós não se apresenta 

no caso. 

4. Da Falência e Recuperação Judicial 

Importante notar que como empresário, estará sujeito a recuperação 

judicial e a falência no exercício de sua atividade, atendidos os 

requisitos legais, assim a execução e liquidação do patrimônio do 

empresário individual respeitará ao que determina a lei 11.101/05. 

Cabe salientar que o patrimônio pessoal não está inserido nesta 

discussão. 

Assim trata a Resolução N. 117 do DNRC sobre o tema:  

 11.1 – Orientações e Procedimentos 
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11.1.1 – Ação da Junta 

“A  recuperação judicial e a falência serão conhecidas pelo Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins, mediante comunicação do Juízo 

competente.  

Cabe à Junta Comercial efetuar a anotação pertinente (prontuário e cadastro), 

não podendo a empresa, após a anotação, cancelar o seu registro.  

11.1.2 – Extinção das Obrigações/Reabilitação   

Cabe à Junta Comercial efetuar a anotação pertinente (prontuário, cadastro e 

livro especial). 

11.1.4 – Filiais em Outros Estados  

Compete à Junta Comercial da sede oficiar às Juntas Comerciais dos Estados 

onde a empresa mantenha filial a respeito das comunicações referentes à 

falência e  recuperação judicial da empresa, cabendo a essas Juntas proceder 

à atualização do prontuário e cadastro respectivos.” 

5. Conclusão: 

A novidade nos parece positiva como um passo à modernização e 

fomento da atividade empresarial, gerando desenvolvimento e reduzindo 

a informalidade. 

 As disposições deste artigo são preliminares e serão sedimentadas com 

o amadurecimento da doutrina e jurisprudência.   

Por fim, com a regulamentação pelo DNRC da Instrução Normativa Nº 

117, de 22 de Novembro de 2011, aprovou o Manual de Atos de Registro 

de  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para sua 

aplicabilidade nas juntas comerciais, bem como,  de sua publicação 

para entrar em vigor.  

O importante e novo mecanismo resolve inúmeras discussões e fomenta 

a atividade empresarial, criando riqueza, empregos e desenvolvimento 

social ao país.    
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