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RESUMO  

 

O objetivo do presente trabalho é, de forma modesta, incentivar a adoção pelo 

ordenamento brasileiro, da sociedade unipessoal através do Projeto de Lei 6698/2013. Já que 

além de possível, como será demonstrado, representa o fortalecimento dos pequenos 

negócios, possibilitando sua independência, desenvolvimento e perpetuidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is, modestly, encouraging the adoption by Brazilian regulations, the sole 

corporate by Law Project 6698/2013. As well as possible, as will be shown, it is the 

strengthening of small businesses, allowing its independence , development and perpetuity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho tem por objetivo abordar a adoção da sociedade limitada 

unipessoal como um novo tipo societário no Brasil. A ideia é demonstrar, além da viabilidade 

jurídica de sua inserção no ordenamento pátrio, também o favorecimento de setores 

importantes da sociedade, como os micro e pequenos negócios que buscam regularização. 

 Pelos mais variados motivos, como se procurará expor, a sociedade limitada 

unipessoal é das opções mais favoráveis ao analisar as possibilidades existentes – quais sejam 

o empresário individual, a sociedade com “sócio laranja”, e a mais recente delas: a EIRELI – 

para aquelas que almejam explorar a atividade de forma singular tendo a garantia da 

separação patrimonial. 

 A personalidade jurídica, sem dúvida, é um dos maiores benefícios que a sociedade 

limitada unipessoal pode conferir ao seu sócio, pois é através desse instituto que torna-se 

possível a imputação de deveres e direitos a um “sujeito” independente da figura do sócio. 

Tendo isso por pressuposto, o primeiro capítulo aborda a origem da personalidade jurídica, 

associando-a a outra grande vantagem desse novo tipo societário: a limitação patrimonial. 

Passando por uma análise histórica, alcança-se a visão atual do ordenamento jurídico 

brasileiro da personalidade jurídica, e consequentemente, a limitação de responsabilidade. 

 Superada a questão da personalidade, cabe uma análise a respeito do conceito de 

sociedade. Afinal, é possível uma sociedade de uma única pessoa? Destrinchando teorias, 

conceitos, e contextos históricos, o trabalho apresenta uma ideia para resolução dessa questão. 

Além disso, traz o rol dos tipos societários existentes no direito brasileiro, com seus aspectos 

mais incisivos e característicos, atestando a unicidade e necessidade da aprovação do projeto 

de lei que institui a sociedade limitada unipessoal no Brasil. 

 No segundo capítulo, o trabalho procura contextualizar o atual cenário econômico do 

Brasil considerando a realidade vivida pelas Micro e Pequenas Empresas. Utilizando de dados 

gráficos, demonstra-se a relevância socioeconômica dessas espécies empresariais à economia, 

destacando a presença massiva da informalidade no setor, fruto, principalmente, da burocracia 

estatal e das exigências legais para formalização. 
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  O terceiro capítulo aborda o que já existe no cenário jurídico do Brasil que mais se 

aproxima da tese da sociedade limitada unipessoal. Em uma análise do instituto do 

Empresário Individual e da EIRELI, expõe-se o que funciona e o que há ainda de melhorar, o 

que a lei não se atentou e o que a realidade exigiu dos entes legislados, principalmente no 

tocante à limitação da responsabilidade, já que em ambos os casos é evidente a dificuldade de 

aceitação por parte da sociedade e do mercado tal limitação, motivando, por sua vez, a 

constituição de sociedades com sócios “fictícios”, por assim dizer, também conhecidos como 

sócios laranjas, em que sociedades são formadas com um único interesse: poder desfrutar da 

responsabilidade limitada no exercício de suas atividades. 

 Continuando a ideia de conferir projetos já executados e que porventura deram certo, o 

quarto capítulo trata do direito comparado. Busca-se na experiência estrangeira ensinamentos 

aos legisladores brasileiros aos quais cabe a tarefa de analisar e instituir esse novo tipo 

societário. Irá notar que já é prática recorrente de países desenvolvidos desconsiderar a 

sociedade unipessoal como imprópria aos demais institutos do direito societário, mas sim, 

uma consequência organizativa das sociedades e do mercado. 

 Evidenciado o problema, passa-se a estudar o que pode vir a ser a solução. O projeto 

de lei 6698/2013, dentre outras coisas, cria um novo tipo societário no Brasil, a tão falada, 

sociedade limitada unipessoal, incluindo no ordenamento jurídico brasileiro vantagens para a 

sociedade antes apenas vistas em separado em outras sociedades, como a personalidade 

jurídica e a limitação patrimonial. Nesse mesmo capítulo também se estuda institutos 

similares à sociedade unipessoal já existentes, que remete à ideia do projeto de lei, porém já 

vigoram e já evidenciam erros e acertos. Caminhando pela Subsidiária Integral, pela 

Unipessoalidade Temporária, e agora, pela recente Sociedade Unipessoal da Advocacia, 

almeja-se delinear e antever futuras questões relacionadas a esse novo tipo societário que está 

na eminência de ser instituído. 

 Com tudo isso, pretende-se alcançar o entendimento daquilo que ainda é discutido, 

analisando preceitos basilares, práticas recorrentes, antevendo situações e debruçando-se 

sobre a experiência alheia, construir um entendimento uníssono, conceitual e prático daquele 

que será o mais novo instituto do direito societário brasileiro: a sociedade limitada unipessoal.   
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CAPÍTULO I – NOÇÕES INTRODUTÓRIAS ESSENCIAIS 

 

 

Um dos maiores benefícios que a sociedade limitada unipessoal pode conferir ao seu 

sócio é permitir a instituição de uma Personalidade Jurídica para que o mesmo execute seu 

negócio/objeto, tornando-se possível a imputação de deveres e direitos a um “sujeito” 

independente da figura do próprio sócio. O presente capítulo busca, em um primeiro 

momento, por meio de uma digressão histórica, entender a origem do conceito de Pessoa 

Jurídica alcançando, por fim, os respectivos Direitos de Personalidade.  

Superado tal ponto, faz-se necessário o estudo de outro conceito: sociedade. 

Retornando às origens, e compreendendo os conceitos, almeja-se trazer à discussão sobre a 

possibilidade ou não de uma sociedade composta por um único sócio e sua real aplicabilidade 

no ordenamento jurídico atual. Diante da complexidade do tema, não se pretende estudar a 

fundo os tipos societários já existentes no direito brasileiro, contudo, busca-se realizar uma 

breve análise de cada um de forma a esclarecer a necessidade de criação da sociedade limitada 

unipessoal. 

 

1.1 – O Conceito de Pessoa Jurídica  

 

1.1.1 – Origem Histórica 

 Antes de adentrar a questão de fato da “Pessoa Jurídica”, deve-se elaborar uma breve 

digressão temporal com intuito de entender a origem do vocábulo “Pessoa”, cuja evolução 

remeterá aos tempos atuais. Sendo assim, e fundamentando-se nos ensinamentos de Sylvio 

Marcondes1, o vocábulo “pessoa” provém da palavra latina persona, a qual era utilizada para 

designar as máscaras utilizadas pelos atores em suas representações teatrais, vinculando-se ao 

próprio ator e seu personagem, e por fim ao homem, tornando-o um sujeito de direitos e 

obrigações. 

 Utilizando dessa concepção de pessoa advinda do teatro, como preleciona Sylvio 

Marcondes acima citado, o Direito Romano, a partir do século II a.C., como consequência da 

                                                             
1 MARCONDES MACHADO, Sylvio. Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977. P. 167. 
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expansão do Império, passou a considerar principalmente uma autonomia do que viriam a ser 

as pessoas jurídicas, já que até o referido século ignorava-se por completo seu conceito, e os 

bens públicos, por exemplo, acabavam por não estar vinculados ao patrimônio de uma 

“pessoa” específica.  

 Mesmo assim, é perceptível que o conceito de pessoa jurídica não sofreu grande 

evolução com o decorrer do tempo, já que, conforme descrito acima, com o aumento da 

autonomia das cidades é que os entes, que tornar-se-iam pessoa jurídica (entes públicos em 

sua maioria), passaram a ter o mesmo tratamento dos cidadãos privados, ou seja, tendo 

patrimônio e capacidade de agir em juízo (mesmo que por um representante), era possível ter 

direito à capacidade jurídica. Contudo, apenas em meados do primeiro milênio (565 d. C.) é 

que o termo “pessoa” passou a ter um significado moderno, sendo utilizado, inclusive, para as 

corporações de ofício. 

A partir da experiência romana, o Direito Germânico deu início à distinção entre o 

indivíduo como instituição e o indivíduo como parte de um órgão institucional. A pessoa 

passa a ser considerada autonomamente, uma vez que suas vontades como indivíduo eram 

diversas de suas vontades como integrante de um grupo. Sendo assim, evidencia-se o que 

havia sido esboçado no Direito Romano, uma vez que surgem traços diferenciadores entre 

pessoa natural e pessoa coletiva. 

Nessa mesma esteira temporal, o Direito Canônico também desenvolveu a ideia de 

pessoa jurídica. Almejando definir as instituições oficiais, unidades corporativas e 

patrimoniais que existiam previamente na estrutura do catolicismo, houve uma distinção entre 

indivíduos, de modo a ser atribuída autonomia aos entes eclesiásticos, conferindo uma 

personalidade própria, independente da coletividade de pessoas. 

Com a convergência de ideias entre o Direito Romano, Direito Germânico e Direito 

Canônico, ocorreu o desenvolvimento do que viria a ser o instituto da pessoa jurídica, 

contudo, apenas no século XIX que a expressão passou a ser utilizada pelo alemão Heise2, 

substituindo outras expressões como pessoa moral e pessoa mística. 

A partir desse ponto, dá-se início aos mais distintos estudos e surgem as teorias que 

fundamentariam o instituto da pessoa jurídica nas mais diversas culturas do direito 

                                                             
2 HEISE, A. Grundriss Eines Systems des Gemeinen Civilrebts zum Bebuf van Pandectem – Heidelberg, 1819. 
N. 15, Pag 25. 
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contemporâneo, quais sejam: teoria da ficção; teoria orgânica (realidade objetiva); e teoria da 

realidade técnica.  

A teoria da ficção concebe a pessoa jurídica como uma criação artificial, cuja 

existência, por isso mesmo, é simplesmente uma ficção. Num outro sentido, a teoria orgânica 

(realidade objetiva) entende que a pessoa jurídica é uma realidade viva, análoga à pessoa 

física. Para esta teoria as pessoas jurídicas possuem tanto um corpus, que administra e 

mantém a entidade em contato com o mundo, como um animus, que é a ideia dominante, 

manifestada nas associações e nas sociedades pela vontade do grupo componente e nas 

fundações pela de seu criador. Por fim, a teoria da realidade técnica situa a pessoa jurídica 

como produto da técnica jurídica, rejeitando a tese ficcional para considerar os entes coletivos 

como uma realidade, que não seria objetiva, pois a personificação dos grupos se opera por 

construção jurídica, ou seja, o ato de atribuir personalidade não seria arbitrário, mas à vista de 

uma situação concentra. 

Isso posto, entende-se que a teoria da realidade técnica é a que mais se aproxima do 

tratamento conferido ao instituto da pessoa jurídica pelo ordenamento brasileiro. Isso porque, 

a partir da análise do artigo 45 do atual Código Civil3 é possível afirmar que a personificação 

da pessoa jurídica é de fato uma construção técnica jurídica, podendo inclusive suspender 

seus efeitos por meio da desconsideração. 

 

 

1.1.2 – Conceito 

 O conceito de pessoa jurídica no Brasil foi inicialmente sistematizado com o Código 

Civil de 19164, o qual tratava de maneira mais ampla das pessoas (natural ou jurídica), como 

sujeitos de direitos e obrigações, dessa forma, o referido código passou a diferenciar a 

existência da pessoa jurídica propriamente dita, de seus membros. 

 Contudo, vale o destaque de leis anteriores ao Ordenamento Civilístico de 1916 que 

preconizaram a existência da pessoa jurídica no direito brasileiro. Como exemplo, pode-se 

citar a Consolidação das Leis Civis de 18575, que trazia o rol de pessoas collectivas (cidades, 

                                                             
3
 CÓDIGO CIVIL, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

4
 CÓDIGO CIVIL 1916, Lei 3.071, de 1 de janeiro de 1916. 

5
 Disponível em: www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496206/000653866_V2.pdf?sequence. Acesso 

em 19.06.2016. 
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villas, concelhos, confrarias, cabidos, prio e convento, marido e molher, irmãos em uma 

herança); a Lei nº 173 de 1983 que regulou as organizações de fins religiosos, científicos, 

artísticos, políticos ou de simples recreio; ou ainda o próprio Código Comercial de 18506 que 

legislava sobre as sociedades comerciais, mas não as associava a uma pessoa jurídica, e ao 

tratar das sociedades anônimas já determinava a limitação da responsabilidade dos acionistas7. 

Nesse mesmo quinhão, também é notório abordar que o projeto que não prosperou para o 

Código Civil de Teixeira de Freitas trazia o conceito de pessoas jurídicas de existência 

necessária e de existência possível, reconhecendo, inclusive, as fundações, as quais não 

estavam previstas no ordenamento então vigente8. 

 Como dito, foi o Código Civil de 1916 que inaugurou o instituo da pessoa jurídica 

como sujeito de direitos e obrigações, já que ele previa a necessidade do nome próprio, 

registro, domicílio, a comprovação da vontade, o patrimônio, e suas formas de extinção e 

sucessão. Apesar disso tudo, o referido código não trouxe o conceito propriamente dito de 

pessoa jurídica, sistemática seguida pelo código de 2002.  

Isso posto, tem-se que a conceituação de pessoa jurídica no direito brasileiro dá-se 

predominantemente pela doutrina, a qual apresenta diversos posicionamentos.  

Cesar Fiuza, por exemplo, considera as pessoas jurídicas como “entidades cridas para 

a realização de um fim e reconhecidas pela ordem jurídica como pessoas, sujeitos de direitos e 

deveres”9.  

André Luiz Santa Cruz Ramos10, por sua vez, destaca que a principal característica do 

instituto da pessoa jurídica é a separação do patrimônio pessoal do sócio e da sociedade 

empresária, com incentivo ao empreendedorismo e redução do risco empresarial.  

Para Orlando Gomes11, pessoas jurídicas são “entes formados pelo agrupamento de 

homens, para fins determinados, que adquirem personalidades distintas dos seus membros. 

Reconhece-lhes, a lei, capacidade de ter direitos e contrair deveres”.  

                                                             
6
 CÓDIGO COMERCIAL DE 1850, Lei nº 556 de 25 de junho de 1850. 

7 Art. 298 da Lei nº 556 de 1850. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm 
Acesso em 20 de março de 2016. 
8 FRONTINI, Paulo Salvdor. “Pessoas jurídicas no código civil de 2002 – elenco, remissão histórica e 
disposições gerais”. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 2005. Pág 94-95 
9
 FIUZA. Cesar. Direito Civil – Curso Completo. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2015. Pág 103 

10
 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial: o novo regime jurídico-empresarial brasileiro. 2. ed. 

rev. ampl. atual. Salvador: Juspodivm, 2008. Pág 254 
11

 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. Pág. 191 
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Amador Paes de Almeida12, por sua vez, faz relação entre o art. 20 do Código Civil de 

1916 e o art. 52 do atual Código Civil para definir pessoa jurídica. Para ele, as pessoas 

jurídicas possuem existência distinta da dos seus membros, não se tratando de uma ficção e, 

sim, de uma investidura que o Estado defere a certos entes, sendo, portanto, uma realidade 

jurídica, e não física.  

Nessa mesma linha, Waldo Fazzio Junior13 considera que a pessoa jurídica é resultado 

de uma ficção pragmática, possuindo personalidade e regime jurídico próprios. Já a sociedade 

empresária criada com determinados fins é sujeito de direitos e deveres conforme 

ordenamento legal, e como pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural dos 

empreendedores que a constituem. Lembra, ainda, que a existência das pessoas jurídicas inicia 

com a inscrição dos atos constitutivos no registro peculiar e na forma da lei. 

 No entendimento de Rubens Requião14, a pessoa jurídica é: 

[...] o ente incorpóreo que, como as pessoas físicas, pode ser sujeito de 
direitos. Não há que se confundir as pessoas jurídicas com as pessoas físicas 
que deram lugar ao seu nascimento; pelo contrário, delas se distanciam, 
adquirindo patrimônio autônomo e exercendo direitos em nome próprio. Por 
tal razão, as pessoas jurídicas tem nome particular, como as pessoas físicas, 
domicílio e nacionalidade; podem estar em juízo, como autoras ou como rés, 
sem que isso se reflita na pessoa daqueles que a constituíram. Finalmente, 
têm vida autônoma, muitas vezes superior às das pessoas que as formaram; 
em alguns casos, a mudança de estado dessas pessoas não se reflete na 
estrutura das pessoas jurídicas, podendo, assim, variar as pessoas físicas que 
lhe deram origem, sem que esse fato incida no seu organismo. É o que 
acontece com as sociedades institucionais ou de capitais, cujos sócios podem 
mudar de estado ou ser substituídos sem que se altere a estrutura social. 
 

  Por fim, Limongi França15, conceitua o instituto como “a união moral de pessoas 

reunidas com o objetivo de alcançar um fim comum e reconhecida pelo ordenamento como 

sujeito de direito”. 

 Compreende-se por meio dessa exposição que a doutrina coloca a pessoa jurídica 

como uma organização de pessoas e esforços comuns com um único objetivo, trata-se de uma 

criação do próprio Direito, definida a partir da identificação do interesse coletivo com a 

formação de grupos associativos para atingir uma finalidade própria.  

                                                             
12

 ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de Bens dos Sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas: 
da desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e jurisprudência). 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Pág 
58 
13 FAZZIO Junior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. Pág 106 
14

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. Pag. 82 
15

 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Instituições de direito civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. Pág 65 
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1.1.3 - Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica 

Passadas as importantes considerações a respeito da evolução histórica do conceito de 

pessoa jurídica, bem como uma análise do próprio conceito no ordenamento jurídico 

brasileiro, faz-se necessário adentrar em outra importante noção introdutória quando o 

objetivo é analisar os impactos da criação da sociedade limitada unipessoal como novo tipo 

societário no Brasil: os efeitos da personalidade jurídica. 

Inevitavelmente, ao referir-se aos direitos da personalidade, logo se remete a análise 

diante da pessoa natural, como se essa fosse exclusivamente detentora de tais direitos, até 

mesmo porque, o Código Civil dedicou expressiva proteção a esses. Corroborando esse fato, 

Roberto Senise Lisboa16 afirma, com razão, que tal “dedicação” é lógica já que a pessoa 

jurídica não se desenvolve como a pessoa física, nem faz jus a todos os direitos da 

personalidade a ela inerentes, e inúmeros são os exemplos dessa afirmação, como os direitos 

físicos da personalidade, pois, como se viu, a pessoa jurídica não passa de um ente fictício. 

O Código Civil de 2002, especificamente no artigo 52, reconheceu a necessidade de 

aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, já que o referido artigo determina 

que, havendo compatibilidade, devem ser conferidas as tutelas dos direitos da personalidade. 

Sendo assim, é importante destacar quais direitos da personalidade podem ser atribuídos à 

pessoa jurídica de acordo com alguns doutrinadores. 

Fabio Ulhoa Coelho17 sustenta que, “os direitos da personalidade que cabem nas 

pessoas jurídicas têm por objeto o nome, imagem, vida privada e honra”. 

Maria Helena Diniz18 por sua vez, entende ser compatível com a pessoa jurídica 

direitos da personalidade como “nome, à marca, à honra objetiva, à imagem, ao segredo etc., 

por serem entes dotados de personalidade pelo ordenamento jurídico-positivo”. 

Como evidenciado, mesmo carente de atributos personalíssimos próprios das pessoas 

naturais, é nítida a perfeita adequação de importantes direitos da personalidade à situação 

fictícia da pessoa jurídica, mormente considerando-se que se trata de um ente ideal dotado de 

                                                             
16 SENISE Lisboa, Roberto. Manual de direito civil: Teoria geral do direito civil, v. 1., 5 ed., São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
17 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003. 
18 DINIZ, Maria Helena. Novo Código Civil comentado (coordenação Ricardo Fiúza). Saraiva: São Paulo, 2002. 
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personalidade jurídica própria e que, nos dias atuais, pode e deve ser considerada como 

relevante instrumento social especialmente no tocante a circulação de riqueza e conseqüente 

equilíbrio e desenvolvimento social. 

 

1.2 – O Conceito de Sociedade Empresária 

1.2.1 – A Construção de um Conceito 

 Com o objetivo de se chegar ao conceito de sociedade empresária, deve-se analisar 

outros dois institutos jurídicos fundamentais para sua concepção: a pessoa jurídica e a 

atividade empresarial. Profunda foi a abordagem do instituto da pessoa jurídica, a qual 

mereceu um tópico próprio no presente trabalho, cabendo agora dedicar-se à compreensão da 

atividade empresarial. Sendo assim, e alicerçando-se nos artigos 966 e 982 do Código Civil, 

de maneira sucinta, tem-se que exercem atividade empresarial aquelas sociedades que 

possuem por objeto social o desenvolvimento de atividade típica de empresário, ou seja, 

exercem profissionalmente atividade econômica organizada voltada à produção e circulação 

de bens ou serviços. Convém ressaltar que há apenas duas exceções ao princípio de atividades 

empresarias estritamente conectado ao conceito de sociedade empresária, independentemente 

do objeto da respectiva sociedade, ambas descritas no parágrafo único do artigo 982 do 

Código Civil: (i) as sociedades anônimas sempre serão consideradas empresárias por força de 

lei; e (ii) as cooperativas serão sempre consideradas sociedades simples.  

 Pelo fato do presente trabalho dedicar-se em caráter especial sobre a criação de um 

novo tipo societário no Brasil, em que prevê-se uma sociedade composta por uma única 

pessoa, cumpre fazer uma digressão ao conceito tradicional e contratualista de sociedade que 

o ordenamento jurídico brasileiro adotou, o qual entende por sociedade comercial apenas 

aquela entidade dotada de personalidade jurídica, patrimônio próprio, que exerça atividade 

mercantil e tenha por fim o lucro, composta por duas ou mais pessoas. É o que o Visconde de 

Cairu, citado por Tavares Borba19, em 1815 conceitua como “a parceria que se faz entre 

comerciantes para alguma especulação de comércio”. Nessa mesma linha, Celso Marcelo de 

Oliveira20, ao tratar das sociedades limitadas, deixa claro que, inerente ao conceito de 

                                                             
19

 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário: Rio de Janeiro: Freitas Bastos , 2003. Pág 32 
20

 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Sociedade Limitada: à luz do novo código civil brasileiro. Campinas: LZN 
Editora, 2003. Pág. 71 
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sociedade, está o fato de se fazer necessária a presença de dois ou mais sócios: “[...]Sociedade 

por quotas de responsabilidade é aquela que é formada por duas ou mais pessoas, assumindo 

todas, de forma subsidiária, responsabilidade solidária pelo total do capital social[...]”. 

 Fato é que esse conceito contratualista ainda muito utilizado no Brasil encontra-se 

superado em boa parte dos ordenamentos estrangeiros (conforme capítulo próprio a ser 

analisado), prevalecendo, nesses casos, o conceito de pessoa jurídica. Contudo, como dito, 

ainda é uma realidade no Brasil, fazendo-se necessária uma breve abordagem dos atuais tipos 

societários existentes nesse ordenamento. 

 

1.2.2 – Sociedades Empresárias – Tipos Societários 

 O Código Civil de 2002, em seu artigo 983 prevê que a sociedade empresária, 

conforme conceituada anteriormente, pode adotar qualquer dos tipos sociais previstos nos 

artigos 1039 a 1092 do mesmo Código, ou seja, podem ser sociedades em nome coletivo, em 

comandita simples, limitada, em comandita por ações ou sociedade por ações. Sendo assim, e 

com o intuito de estudar um pouco de cada um de forma a ficar claro que a sociedade limitada 

unipessoal engloba conceitos e características distintas dos atuais tipos societários existentes, 

passa-se a fazer uma breve análise de cada um deles, não cabendo aprofundar o tema.  

 A sociedade em nome coletivo tem sua origem na Itália no período da Idade Média, 

quando se presumia a existência de uma sociedade entre todos os membros da família do 

mercador, considerando as obrigações assumidas por um sócio como comum a todos os 

demais. Surgia assim, a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios. No ordenamento 

brasileiro, está regulada pelo artigo 103921 do Código Civil, onde está previsto justamente a 

responsabilidade solidária (todos e cada um isoladamente respondendo pela totalidade da 

dívida) e ilimitada (não há necessidade da observância da quantidade de participação na 

sociedade) entre os sócios desse tipo de sociedade, e a responsabilidade subsidiária em 

relação à sociedade. Como preconiza o artigo em questão, esse tipo societário deve ser 

composto exclusivamente por pessoas naturais a quem compete a administração da sociedade. 

Deve-se destacar que é possível, entre os sócios, que haja uma limitação de responsabilidade, 

                                                             
21   Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm Acesso em: 20/03/2016 
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contudo, tal limitação não poderá ser arguida perante terceiros, servindo assim, apenas em 

casos de direito de regresso. 

 A sociedade em comandita simples teve sua origem intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento das expedições marítimas, onde um sócio capitalista em confiança a um 

portador financiava um projeto (como Fernando de Aragão e Isabel de Castela fizeram com 

Cristovão Colombo em 1492, por exemplo). Atualmente está prevista no artigo 104522 do 

Código Civil, tendo como principais características a necessária existência de sócios 

comanditados que, necessariamente serão pessoas físicas que respondem solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais e sócios comanditários os quais respondem até o 

limite de sua quota no capital social. Sendo assim, fica claro que aos sócios comanditários é 

conferido o benefício de limitação da responsabilidade em relação às obrigações sociais em 

contrapartida à sua vedação ao exercício da gestão do negócio e de ter seu nome incluído na 

firma social, sem prejuízo ao exercício do direito de voto, de fiscalização e de participação 

nos lucros. 

 A sociedade em comandita por ações está regulada pelo artigo 109023 do Código Civil, 

nesse tipo societário somente o acionista pode ser administrador e, neste caso, responde 

subsidiaria e ilimitadamente pela obrigações assumidas, enquanto os acionistas não 

administradores respondem de forma ilimitada ao montante da ação subscrita, tal qual ocorre 

na sociedade anônima (objeto de análise mais à frente). Sendo assim, e considerando a 

responsabilidade assumida pelos diretores, determinadas matérias dependem de aprovação em 

assembleia geral. Por todas essas peculiaridades, alguns doutrinadores como Tavares Borba24 

e Fábio Ulhoa Coelho25 já não consideram esse tipo societário de grande aplicabilidade na 

atualidade, servindo em raros casos como forma de captação de recursos. 

 Outro tipo societário possível de ser adotado por sociedades empresárias é a sociedade 

limitada, de natureza contratual que pode ser considerada de natureza intermediária já que o 

artigo 105326 do Código Civil faculta a adoção supletiva das normas das sociedades simples, 

enquanto que o parágrafo único do referido artigo prevê a adoção das normas das sociedades 

anônimas, colocando esse tipo societário entre a sociedade de pessoas e a sociedade de 

                                                             
22 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm Acesso em: 20/03/2016 
23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm Acesso em: 20/03/2016 
24 BORBA, José Edwaldo Tavares. Op., cit. 
25

 COELHO, Fábio Ulhoa. Op., cit. 
26

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm Acesso em: 20/03/2016 
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capital. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade dos sócios é limitada, como o próprio 

nome já diz, ao valor da cota condizente à sua parcela da sociedade, porém ilimitada na falta 

de integralização das cotas por algum sócio, já que preferiu o legislador garantir segurança a 

terceiros sem que isso torne-se uma obrigação dos demais sócios de integralizarem a parcela 

do sócio faltante. Um dos tipo societários mais comuns no contexto econômico brasileiro, 

permite ao administrador praticar suas atividades empresariais sem que isso comprometa seu 

patrimônio de forma lesiva, contudo, como visto acima no conceito de sociedade, esse é mais 

um exemplo de que se exige duas ou mais pessoas para constituição de uma pessoa jurídica, 

provocando o surgimento das chamadas “sociedades fictícias”, essas, com a presença de 

“sócios laranjas”, tema muito pertinente a ser abordado no decorrer desse trabalho.    

 A sociedade anônima é uma pessoa jurídica de direito privado, regida por lei própria27, 

cujo capital social está dividido em ações nominativas, com ou sem valor nominal, podendo 

ser de capital aberto ou de capital fechado, autorizado ou não, limitando-se a responsabilidade 

do sócio acionista ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas posteriormente, sem 

que haja solidariedade entre os acionistas em relação às obrigações sociais. Sua constituição 

poderá ocorrer através de instrumento público ou particular. Seu capital social pode ser 

subscrito no todo ou em parte e integralizado em dinheiro ou bens, e, em princípio não se 

exige um capital mínimo, com exceção dos Bancos, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
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CAPÍTULO II – O PAPEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

 

As micro e pequenas empresas vêm adquirindo, ao longo dos últimos 30 anos, uma 

importância crescente no país, sendo inquestionável o seu papel socioeconômico 

desempenhado. Em estudo recente divulgado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE)28 constata-se que os pequenos negócios são responsáveis por mais de 

um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Cerca de 9 milhões de micro e pequenas 

empresas representam 27% do PIB, e esse número não para de crescer. Outros números 

também mencionados nesse estudo, e que merecem destaque é a fatia que os pequenos 

negócios respondem do total dos empregos com carteira assinada (cerca de 52%), e a dos 

salários pagos (cerca de 40%). 

Tais dados demonstram a importância de se incentivar e qualificar os 

empreendimentos de menor porte, pois apesar de, isoladamente, um pequeno negócio 

representar pouco, juntos eles são decisivos para economia e não se pode pensar no 

desenvolvimento do Brasil sem eles. 

Diante de tais fatos e números, não resta imprecisão sobre a necessidade de 

regulamentação de um tipo societário que favoreça micro e pequenos empreendedores, razão 

pela qual dedica-se o presente capítulo a tal setor da economia, o qual será um dos grandes 

beneficiados com a instituição da Sociedade Limitada Unipessoal. 

 

2.1 – Histórico das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

Comumente os anos 80 são chamados de década perdida no que se refere ao 

desenvolvimento econômico do Brasil. Nesse período, foram verificadas grandes reduções no 

PIB do país, reflexo da grande queda do percentual de crescimento médio da economia 

nacional, que era, nos anos 70, em torno de 7% ao ano e passou à marca de 2% na década de 

8029. Nesse período, como alternativa, os pequenos negócios passaram a ganhar espaço no 

cenário econômico nacional, principalmente como alternativa para a ocupação da mão de obra 

                                                             
28 Dados disponíveis em: observatorio.sebraego.com.br/midias/downloads/01042015153936.pdf. Acesso em: 15 
de junho de 2016. 
29 Dados disponíveis em: www.ibge.gov.br/home/presidencia/.../00000007765203112012522606619383.xls. 
Acesso em: 15 de junho de 2016. 
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excedente que não encontrava alocação nas grandes empresas. Vale o destaque que esse 

movimento pela valorização das pequenas empresas despontou, em países desenvolvidos, 

como nos Estados Unidos, por exemplo, ainda na década de 50. 

Nesse contexto de crise, ganha força uma política nacional de desburocratização, com 

a adoção de medidas que incentivassem a abertura de micro e pequenas empresas, como o 

primeiro Estatuto da Microempresa (Lei nº 7.256, de 27.11.1984)30 que trouxe tratamento 

diferenciado e simplificado às micro empresas nos campos administrativos, trabalhistas, 

creditício, tributário e alguns dispositivos com intuito de trazer desenvolvimento ao setor 

empresarial. Deve-se destacar que a nomenclatura “Estatuto” deve-se ao fato de referida lei 

ter sido a primeira a trazer em seu bojo vários assuntos de interesse das microempresas. 

Dando seguimento a esse cenário, a nova Constituição da República31, promulgada em 

1988, conferiu de fato todos os benefícios acordados quatro anos antes. Em seu artigo 179, 

institui-se que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam dispensar às 

microempresas e empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado e favorecido, 

visando a incentivá-las pela simplificação, eliminação ou redução de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. 

 

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.” 
 

 Em 1994, entrou vigor a Lei nº 8.864/9432, que por sua vez trouxe algumas alterações 

e revogou alguns dispositivos do Estatuto da Microempresa, instituído em Lei em 1984, como 

visto anteriormente. Como exemplo de algumas dessas alterações tem-se a criação da empresa 

de pequeno porte, até então não especificada. 

Sete anos após a promulgação da Constituição Federal, com a Emenda Constitucional 

nº 6 de 1995, o tratamento diferenciado foi alçado à condição de Princípio Geral da Atividade 

Econômica, nos seguintes termos: 

                                                             
30 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7256.htm. Acesso em 15 de junho de 2016. 
31 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 15 
de junho de 2016. 
32 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8864.htm. Acesso em 15 de junho de 2016. 
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“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” 
 

 Com o passar dos anos, diversas outras normas foram publicadas buscando efetivar as 

previsões contidas na Lei 7.256/84, sem resultar, entretanto, em um conjunto consistente e 

integrado de normas específicas a tal segmento econômico. Em 1996 foi aprovada a Lei 

9.317/96 (Lei do Simples)33a qual abordava exclusivamente aspectos tributários das micro e 

pequenas empresas e consistiria em uma marco jurídico no tratamento desse setor. Trazia em 

seu bojo a revogação de alguns preceitos tipificados nas Leis 8.864/94 e 7.256/84. A alteração 

mais importante que trouxe o até em então novo diploma legal foi a modificação do 

tratamento fiscal da microempresa, pois o regime da nova Lei tornou-se incompatível com 

aquele praticado nas Leis anteriores. 

A ab-rogação das Leis 7.256/84 e 8.864/94 ocorreu em 1999 com a entrada em vigor 

do novo Estatuto das Microempresas e Empresa de Pequeno Porte que, em conjunto com a 

Lei do Simples, estenderia de forma legal o tratamento diferenciado e benefícios às micro e 

pequenas empresas. 

 Como nota-se, a grande parte das tentativas de simplificação estavam sendo aplicadas 

de forma desordenada. Cada estado e município estabeleciam critérios próprios de adesão a 

Lei. Corroborando tal ponto, do ponto de vista do contribuinte, uma mesma empresa tinha que 

prestar conta separadamente nas três esferas do governo (federal, estadual e municipal), o 

cálculo de impostos eram feitos em datas distintas, o que diminuía a agilidade na prestação de 

contas e na eficiência do Simples.  

 E justamente com intuito de “unificar” entendimentos relacionados ao assunto que 

instituiu-se a Lei Complementar 123 de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte)34, onde estabeleceu-se algumas vantagens sobre o tratamento 

diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, além de consubstanciar em 

um único Estatuto todas as matérias relacionadas ao tema, facilitando entendimentos e, 

principalmente, o dia a dia do contribuinte. 

 

                                                             
33 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9317.htm. Acesso em 15 de junho de 2016. 
34Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm. Acesso em 15 de junho de 2016. 
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2.2  – Critérios de Classificação 

Não existe um critério específico utilizado universalmente para definir e classificar o 

que são as micro e pequenas empresas. Vários indicativos podem ser utilizados para a 

classificação das empresas nas categorias micro, pequena, média e grande, mas eles não 

podem ser considerados completamente apropriados e definitivos para todos os tipos de 

contexto. Nesse sentido, afirma Filion35, a maioria das tentativas de definição dos tipos de 

empresa nos mais distintos países foi feita não somente considerando questões fiscais. Tais 

definições buscam também, estabelecer critérios de identificação de empresas elegíveis para 

receber diferentes tipos de benefício oferecidos pelos governos.  

A legislação americana foi a primeira a tratar das pequenas empresas. Durante a 

Grande Depressão dos anos 30, instituições foram criadas nos Estados Unidos para apoiar 

esse novo segmento empresarial, com intuito claro de inserir uma nova lógica de incentivos à 

recuperação econômica do país. Em 1953, criaram em sua legislação a primeira definição 

legal da pequena empresa no mundo, por meio do Small Business Act. Contudo, apesar do 

ineditismo, segundo Filion, esse era um tema objeto de discussão em vários outros países, dos 

quais o autor cita o Reino Unido, onde o Macmillan Committee analisava as dificuldades de 

financiamento dos pequenos negócios desde o final dos anos 20. 

No Direito Italiano houve intenso debate quanto à disciplina aplicável às pequenas 

empresas. Enquanto parte da juristas defendiam que a piccola impresa era qualitativamente 

distinta das demais – conclusão que faria desta uma nova entidade, com regulamento próprio 

– uma outra parcela entendia tratar-se de conceito meramente de ordem quantitativa, diferindo 

das grandes e médias empresas apenas pelo volume de negócios e relações jurídicas e sujeitas, 

portanto, ao mesmo regime, salvo derrogação ou estabelecimento de regime especial36. 

Como é possível notar com os exemplos apresentados, para os países em geral, a 

definição do que são as micro e pequenas empresas é um elemento de base para a elaboração 

de políticas públicas de tratamento diferenciado conforme os tipos de empresa37. Dessa forma, 

pode-se esperar uma grande variação de definições entre os países, de acordo com a 

                                                             
35 FILION, L. J. Free Trade: The Need for a Definition of Small Business. Journal of Small Business and 
Entrepreneurship, v. 7, n. 2, 31-46, 1990. 
36 PALERMO, Fernanda Kellner de Oliveira. “As micro e pequenas empresas como propulsoras do 
desenvolvimento econômico e social – contribuição para o incremento das atividades econômicas no âmbito do 
MERCOSUL”. In Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 124, 2001, p. 184 
37 FILION, L. J. The Definition of Small Business as a Basic Element for Policy Making. Anais… “Small 
Business, Marketing and Society” (congresso). The Institute of Sociology, USSR Academy of Science, Academy 
of Science of Georgia, Centre for Sociology (orgs.). Tbilisy (Georgia – Rússia). 1991. 
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conjuntura específica que cada um estabelecer bem como com o cenário socioeconômico e as 

prioridades governamentais de cada um. Deve-se salientar que a utilização de diferentes 

critérios se dá em função dos distintos objetivos de cada classificação, quais sejam 

regulamentação (no caso do legislativo), estudos (no que diz respeito aos órgãos 

representativos e institutos de pesquisa) ou concessão de crédito (para instituições 

financeiras). 

No Brasil, assim como nos demais países, o financiamento e o apoio a esse setor da 

economia ainda é uma questão muito debatida, mas que interessa aos governos, pois como 

visto, tais empresas representam, juntas, forte poder econômico e social, melhorando taxas de 

empregos regulares, distribuição de renda, e consequentemente, o desenvolvimento nacional. 

O SEBRAE, o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são os responsáveis pela definição 

dos critérios a serem observados quando da categorização nos diferentes segmentos 

empresariais. Sendo assim, segundo o SEBRAE, a definição/classificação de micro e pequena 

empresa pode ser obtida a partir de dois conceitos: pelo número de pessoas ocupadas na 

empresa ou pela receita auferida nos últimos 12 meses. 

Na primeira hipótese, quando se define o porte da empresa através do número de 

pessoas ocupadas na empresa foram classificadas como microempresas aquelas às quais, em 

atividades de serviço e comércio, empregam até 9 pessoas e como pequena empresa as que 

tinham entre 10 e 49 pessoas ocupadas; na atividade industrial, são microempresas aquelas 

com até 19 pessoas ocupadas, e pequenas empresas aquelas que possuem entre 20 e 99 

pessoas ocupadas38. 

A tabela a seguir apresenta, de forma específica e clara os dados acima apresentados, 

senão, vejamos: 

Porte das Empresas 
Atividades Econômicas 

Serviço e Comércio Indústria 

Micro Até 9 pessoas ocupadas. Até 19 pessoas ocupadas. 

Pequena De 10 a 49 pessoas ocupadas. De 20 a 99 pessoas ocupadas. 

Média De 50 a 99 pessoas ocupadas. 
De 100 a 499 pessoas 

ocupadas. 

                                                             
38 SEBRAE. Relatório Executivo. Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira. 
Fevereiro/2015. Pag.39 
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Grande Acima de 100 pessoas. 
Acima de 500 pessoas 

ocupadas. 

   

Na segunda hipótese, quando se considera a receita auferida nos últimos 12 meses, 

deve-se atentar ao previsto em lei, em específico no Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, o qual determina, em seu artigo 3º 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: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (...)”. 
 

Para o BNDES, alicerçado por critérios utilizados no MERCOSUL para fins 

creditícios, são consideradas microempresa aquelas que apresentam receita operacional bruta 

anual39 menor ou igual a 2,4 milhões de reais, assim como são consideradas pequenas 

empresas aquelas que apresentam receita operacional bruta anual maior de 2,4 milhões de 

reais e menor ou igual a 16 milhões de reais40.      

Já para o IBGE, com fins mais didáticos, leva em consideração a organização da 

microempresa e da empresa de pequeno porte. Através de pesquisas realizadas, o Instituto 

define características comuns a esse segmento empresarial, e os utiliza para classificar as 

demais empresas. Segundo estudo realizado41, as micro e pequenas empresas possuem: 

 Baixa intensidade de capital; 

                                                             
39 Entende-se por receita operacional bruta anual a receita auferida no ano-calendário com: 

 o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria; 
 o preço dos serviços prestados; e 
 o resultado nas operações em conta alheia (para operações do produto BNDES Finame, não devem ser 

incluídas,  no cálculo deste resultado, as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos). 
40 Informações disponíveis em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html. Acesso em 15 
de junho de 2016. 
41 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. As micro e pequenas empresas comerciais 
e de serviços no Brasil em 2001. Rio de Janeiro, 2003.  
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 Forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão de 

obra ocupada nos negócios; 

 Poder decisório centralizado; 

 Estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, 

principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; 

 Registro contábeis pouco adequados; 

 Contratação direta de mão de obra; 

 Utilização de mão de obra não qualificada ou semiqualificada; 

 Baixo investimento em inovação tecnológica; 

 Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e  

 Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande 

porte.  

Tal pesquisa torna-se fundamental ao presente estudo uma vez que esclarece que as 

micro e pequenas empresas possuem uma organização empresarial muito mais simplificada 

do que empresas de porte médio e grande, restando evidente a necessidade de se alcançar 

medidas legislativas que se emoldure a tal realidade trazendo à regularização 

estabelecimentos que ainda permeiam a marginalidade societária e fiscal. 

  

2.3 – Importância em Âmbito Nacional 

O Brasil é um país de empreendedores. Muitos brasileiros têm idéias de novos 

negócios e as concretizam sob a forma de micro e pequenas empresas, aproveitando das 

vantagens que o setor proporciona, que, como destacou-se, garantem a desburocratização 

administrativa e jurídica, simplificação nos tributos e acessos facilitados a determinadas 

linhas de crédito. A capilaridade dos pequenos negócios e a necessidade de gerar mais 

dinâmica à economia faz com que eles estejam presentes desde os pequenos municípios até as 

grandes metrópoles, permitindo assim uma enorme abrangência para o segmento. Por lidarem 

com menor quantidade de trabalhadores, detêm certas facilidades tanto para conseguirem 

crédito como também na área tributária, fazendo com que lidem melhor com momentos de 

crise e possam estabelecer um crescimento médio e duradouro. De acordo com o 

levantamento do SEBRAE são mais de 8,9 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, 

número esse que, segundo o IBGE, equivale a 99% dos estabelecimentos formais do país. 
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 Segundo dados divulgados pelo SEBRAE, em 2014, a participação das micro e 

pequenas empresas brasileiras somadas representou 27% de todo o PIB do Brasil. Ao 

estabelecer uma comparação com números de décadas passadas, percebe-se que a tal 

participação vem crescendo acentuadamente. Em 1985, o segmento representava 21% do PIB. 

Já em 2001, 23,2%. Ao tratar de valores absolutos, de 2001 a 2011, o faturamento do setor 

saltou de R$ 144 bilhões para R$ 599 bilhões, em valores não corrigidos. 

 Ao segregar o PIB em três grandes vertentes (Comércio, Serviços e Indústria), fica 

clara a forte participação no setor comercial, já que as micro e pequenas empresas 

representam nada mais que 53,4% do PIB desse segmento, em seguida, vem o setor de 

serviços, o qual tem 36,3% do seu PIB sob responsabilidade dos pequenos negócios, e por fim 

a indústria, com 22,5% do seu PIB. 

 Quando o assunto é o mercado de trabalho, a importância dos pequenos negócios 

ganha ainda mais destaque, pois, segundo o SEBRAE, 52% da mão de obra formal do Brasil 

está empregada em pequenos negócios, o equivalente a 40% da massa salarial brasileira.] 

 Resta esclarecer que todos os números acima apresentados referem-se exclusivamente 

à economia forma, ou seja, empresas com registro nos órgãos competentes e inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Ao considerar o setor informal descobre-se 

uma realidade de números ainda maiores, mas não oficiais. Tais empresas, apesar de 

beneficiarem a economia em razão da ocupação de pessoal e distribuição de renda, trazem 

consigo enormes prejuízos quando se considera a falta de recolhimento de tributos e os danos 

causados aos demais empresários em razão da concorrência desigual. 

 A questão da “informalidade” não é algo exclusivo do Brasil, mas apresenta-se com 

maior força nos locais em que o grau de burocratização é mais elevado, é o que compreende-

se do estudo do Banco Mundial sobre a proporção da economia informal em relação ao PIB 

de alguns países42. O combate a informalidade sem que com isso desestimule também a 

iniciativa dos pequenos empresários é tema de enorme discussão e que a muito agrega o país, 

uma vez que além do aumento significativo na arrecadação tributária também é possível obter 

a formalização de milhares de empregados e empregadores e a consequente distribuição de 

benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais, daí decorrentes.  

                                                             
42 WORLD BANK. Word development report 2005: a better investment climate for everyone, 2005. 
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Justamente nesse ponto que o tema das micro e pequenas empresas se aproxima do 

assunto principal do presente trabalho: a Sociedade Limitada Unipessoal. Nesse capítulo, 

buscou-se traçar um panorama da extraordinária importância do setor das micros e pequenas 

empresas tanto no âmbito econômico, quanto no social, no Brasil e no mundo, cujo objetivo 

era demonstrar que através do fortalecimento de tal setor com o fornecimento de incentivos, 

ampliação de crédito, e, principalmente, com a desburocratização e facilitação da legalização 

dos pequenos negócios informais, é que poderá ser dado um importante passo em direção ao 

crescimento econômico e social do país. Nesse sentido, surge a Sociedade Limitada 

Unipessoal como alternativa viável e carregada de benefícios à organização desses negócios. 
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CAPÍTULO III – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E A LIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

 

 

A limitação da responsabilidade do empresário individual sempre foi polêmica, e 

objeto de muito debate. Conforme dedica-se o Capítulo IV da presente exposição, é cada vez 

mais comum a adoção pelos mais diversos ordenamentos jurídicos da responsabilidade 

limitada àqueles que exercem empresa de forma individual, seja por meio do reconhecimento 

da limitação em formas não societárias, como é o caso do Paraguai com a “Ley 1.034 de 

16.12.1983”43, seja pela instituição das sociedades unipessoais, como Portugal através do 

Decreto Lei nº 248/8644.  

Há uma evolução clara sobre a responsabilidade do devedor. No passado, ele, devedor, 

respondia com a própria vida, passando para a restrição à liberdade, e em seguida, para 

responsabilização exclusiva de seu patrimônio45. O que leva a conclusão de que a limitação da 

responsabilidade do empresário individual, nada mais é do que a última fase de evolução da 

noção jurídica de responsabilidade46. 

Trazendo essa realidade ao ordenamento jurídico brasileiro, deve-se destacar que 

desde a Constituição Federal de 1934 está prevista a impossibilidade de prisão civil por 

dívidas, o que se reafirma atualmente, na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 

LXVII, com exceção do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigações alimentícias 

e a infidelidade do depositário47. 

Por fim, não se pode deixar de destacar o descompasso flagrante com as leis 

modernas, nas palavras de Vera Helena de Mello Franco48, que o Código Civil de 2002 

                                                             
43 Disponível em: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pry_ley1034.pdf. Acesso em 15.06.2016. 
44 Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=678&tabela=leis. Acesso em 
15.06.2016. 
45 A Lex Poetelia Papira (que data de 326 a.C. , segundo Titus Livius, e cujo nome deriva do cônsul Gaius 
Poetelius Libo Visolus), extinguiu o instituto do nexum, afastando a possibilidade de execução sobre a pessoa do 
inadimplente e determinando a orientação das ações do credor contra o patrimônio do devedor.   
46 COSTA, Ricardo Alberto Santos. Sociedade por quotas unipessoal no direito português. Coimbra: Almedina, 
2002. Pag. 127. 
47 Cumpre frisar que essa segunda exceção não é mais aplicável conforme entendimento do atual Plenário do 
Supremo Tribunal Federal. 
48 FRANCO, Vera Helena de Mello. “O triste fim das sociedades limitadas na novo Código Civil”. In: Revista de 
Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 123, 2001. Pag. 84. 
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praticou ao não trazer qualquer novidade nesse setor da responsabilidade do empresário 

individual. 

 

3.1 – O Empresário Individual 

Segundo definição do Portal do Empreendedor49: 

“ O empresário individual (anteriormente chamado de firma individual) é 
aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa 
física (natural) titular da empresa. O patrimônio da pessoa natural e o do 
empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma 
ilimitada pelas dívidas.” 
 

 Com base em decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rubens Requião50 

define empresário individual como:  

“[...] é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas 
obrigações que assumiu, quer sejam elas civis, quer comerciais. A 
transformação de Firma Individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito 
tributário, somente para os efeitos do imposto de renda.”  
 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que os empresários individuais assumem pessoalmente 

os riscos da atividade empresarial, pois mesmo matriculada no registro do comércio 

competente, a empresa individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física 

que a criou. Por isso, não há que se falar em diferenciação patrimonial entre os bens pessoais 

do sócio e os bens destinados ao exercício da atividade empresarial, ou seja, com exceção dos 

bens impenhoráveis, todos os demais bens do sócio respondem pelas dívidas contraídas pela 

empresa, da mesma forma que todos os bens afeados ao exercício da empresa respondem por 

débitos eventualmente contraídos em caráter particular do sócio. 

 A limitação da responsabilidade é importante redutor dos riscos da atividade, o que 

por vez incentiva o desenvolvimento do segmento. E ao considerar que, segundo o Ministério 

da Previdência Social, no Brasil, em 2015, existiam cerca de 4,7 milhões de empreendedores 

individuais51, fazendo com que os Empresários Individuais constituam grande parcela das 

micro e pequenas empresas no Brasil, não resta dúvidas de que o não reconhecimento da 

limitação de responsabilidade para tal segmento é uma atitude que vai à contramão das 

tendências mundiais, incentiva o uso de estruturas alternativas para viabilizar a criação do 

                                                             
49 Disponível em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/empresario-individual. Acesso em 15.06.2016 
50 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, 1º volume. 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
51 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/01/brasil-possui-4-7-milhoes-de-
empreendedores-individuais. Acesso em 15.06.2016 
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próprio negócio, e desestimula a criação de pequenos negócios ou a sua formalização, 

prejudicando o país como um todo, tanto no aspecto econômico quanto no social.  

 

3.2 – A EIRELI 

A partir de uma análise do ordenamento jurídico nacional, percebe-se que há, ainda, 

um longo caminho a ser trilhado para que o Brasil possa adaptar-se à tendência mundial de 

adoção da sociedade unipessoal, mas não se pode olvidar que já existe um movimento 

legislativo nesse sentido. 

Após inúmeros projetos, a Lei nº 12.441/2011, publicada no dia 12 de julho, e com 

entrada em vigor no dia 09 de janeiro de 2012 (após a vacatio legis de 180 dias), promoveu 

mudanças no Código Civil para criar a empresa individual de responsabilidade limitada 

(EIRELI), espécie de pessoa jurídica formada por apenas uma pessoa. 

De autoria do Deputado Federal Marcos Montes Cordeiro (DEM-GO), o projeto de lei 

(PL nº 4.605/2009)52 contou com a colaboração de dois juristas aos quais vale uma citação. O 

primeiro deles foi Guilherme Duque Estrada de Moraes, autor do artigo que serviu de alicerce 

à instituição do empresário individual de responsabilidade limitada ao demonstrar que o 

Brasil encontrava-se atrasado, em comparação com institutos em diferentes países, ao tratar 

do empresário individual. O segundo deles é o Professor Paulo Vilela Cardoso, quem ajudou 

o então deputado a realizar uma apurada análise das legislações estrangeiras que serviram de 

base para a formatação do instituto no Brasil. 

Com base nesses estudos a Lei 12.441 foi desenvolvida sem que houvesse alteração 

quanto à conceituação da figura do empresário individual, já que a EIRELI foi “constituída” 

como uma nova espécie de pessoa jurídica, de titularidade unipessoal, e de natureza jurídica 

própria, uma vez que o artigo 2º da Lei 12.441/11, determina a inclusão desse instituto no rol 

de pessoas jurídicas de direito privado previsto no artigo 44 do Código Civil. Sendo assim, a 

doutrina passou a estudar o empresário em três modalidades: (i) empresário individual, com 

natureza de pessoa física, com responsabilidade ilimitada ou pessoal sobre as obrigações da 

atividade; (ii) as sociedades empresárias, tratando-se de pessoas jurídicas de pluralidade de 

titulares, cujas responsabilidades se verificam a cada espécie; e (iii) a empresa individual de 

                                                             
52 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=422915. Acesso 
em 16.06.2016 
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responsabilidade limitada, pessoa jurídica com titularidade unipessoal, com responsabilidade 

limitada das obrigações da atividade ao patrimônio constituído. 

Dito isso, vale o destaque às características próprias desse instituto: (i) a EIRELI deve 

observar as normas gerais que tratam das sociedades empresárias (art. 966 à 1.195 do Código 

Civil); (ii) possui apenas um sócio, que detém a totalidade do capital social; (iii) o capital 

social deve ser integralizado na instituição da empresa e no montante equivalente a pelo 

menos 100 salários mínimos; (iv) a utilização da expressão “EIRELI” no nome empresarial, 

ao final da firma ou da denominação social; e (v) a limitação à participação de cada pessoa em 

apenas uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, quem for sócio de uma 

EIRELI pode ter outras empresas individuais ou ser sócio em sociedades coletivas, mas não 

de mais uma EIRELI. 

 

3.3 – Sociedades de “Sócios Laranjas” e a Pluralidade de Sócios 

Não há dúvidas de que em um ordenamento em que esteja previsto que haverá 

limitação de riscos exclusivamente para sociedades que contenham pluralidade de sócios, 

surjam “sociedades de favor”, onde um empresário individual se vale do auxílio e a 

concordância de um terceiro para constituir uma sociedade e beneficie-se da responsabilidade 

limitada no exercício de suas atividades. São as chamadas sociedades fictícias, que em sua 

maioria estão estruturadas na forma de sociedades limitadas, e que um dos sócios detém a 

grande maioria do capital social, enquanto que um “sócio laranja” (em geral um familiar ou 

pessoa próxima) completa o quadro societário sem que tenha qualquer participação nos 

desígnios da sociedade apenas com intuito de garantir a pluralidade de sócios exigida por lei 

para que se tenha a limitação de responsabilidade. 

Para alguns autores como Tulio Ascarelli e Ferrer Correia53, a limitação de 

responsabilidade do empresário individual em si não é resultado proibido pelo legislador, 

apenas carece de forma jurídica que possibilite obter tal resultado. Por esse entendimento, 

seria legítimo a utilização indireta de outros instrumentos admitidos em direito para alcançar o 

resultado desejado. Ferrer Correia argumenta ainda que embora o sócio de complacência 

almeje efetivamente a separação patrimonial advinda da constituição da sociedade, faltar-lhe-

                                                             
53 ASCARELLI, Tullio. “O negócio indireto”. In: Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 
Campinas: Bookseller, 2001. p. 217 e FERRER CORREIA, António de Arruda. Sociedades fictícias e 
unipessoais. Coimbra: Atlântida, 1948. p. 256. 
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ia a real intenção de constituir-se sócio da empresa e assumir os direitos e obrigações daí 

advindos54. 

Apesar desse posicionamento, deve-se destacar que para terceiros, a constituição da 

sociedade e o próprio negócio aparecem exatamente como o que foi celebrado, pois a vontade 

declarada é equivalente à vontade real, pois o sócio, mesmo que minoritário, é sócio efetivo e 

não se pode dizer que tenha prestado declaração diversa de seu intento de ser efetivamente 

sócio e assumir as obrigações daí decorrentes, sendo o negócio perfeitamente válido se 

satisfeitas as formalidades legais de constituição e registro.  

A forma que se tem hoje, com responsabilização ilimitada do empresário individual 

leva ao incentivo de ficções, mediante a utilização de “sócios laranja” para a constituição de 

verdadeiras sociedades unipessoais. Não se tem um número exato dessas sociedades no 

mercado brasileiro, entretanto, diante das circunstâncias atuais, resta claro dizer que tais 

sociedades representam a maioria das entidades constituídas, provocando graves problemas 

como se verá em frente. 

Apesar da participação diminuta no capital social, tais “sócios laranja” acabam por, 

vez ou outra, serem responsabilizados em razão de irregularidades praticadas pela sociedade 

ou mesmo são atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, e para agravar, sem 

sempre a proporção de sua participação no capital é respeitada para fins de quantificação da 

responsabilização pessoal, como pode-se observar nos exemplos abaixo:  

“PENHORA  EM  CONTA  BANCÁRIA  -  EXECUÇÃO  DEFINITIVA  -  
SÓCIO  MINORITÁRIO    – VALIDADE. Irrelevante a condição da 
agravante de sócia minoritária e sem poderes de administração, tendo em vista 
a natureza alimentar do crédito trabalhista, que, por isso, não pode ficar 
indefinidamente à espera de ver adimplido os seus créditos apenas pela 
devedora principal. Ademais, a penhora sobre numerário existente em conta 
bancária encontra respaldo na gradação do art. 655 do CPC, cuja ordem 
preferencial visa garantir a rápida e completa satisfação do credor, o que se 
revela ainda mais pertinente em face do mencionado caráter alimentar do 
débito executado (Inteligência do art. 646 do CPC e da Súmula 417, I, do 
TST). Agravo desprovido.” (TRT/MG, AP 00206-2005-025-03-00-2, Rel. 
Des. Deoclecia Amorelli Dias, 10ª Turma, d.j. 11.02.2009) 

 

“AGRAVO   DE   PETIÇÃO.   DESCONSIDERAÇÃO   DA   
PERSONALIDADE   JURÍDICA. SÓCIOMINORITÁRIO. Já é pacífico, na 
doutrina e na jurisprudência, o entendimento pelo qual, à ausência de bens da 

                                                             
54

 FERRER CORREIA, António de Arruda. Sociedades fictícias e unipessoais. Coimbra: Atlântida, 1948.   p. 
161. 
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empresa devedora, suficientes para a garantia da execução, responderão os 
bens patrimoniais de seus próprios sócios pelas dívidas por ela contraídas, 
ainda que sejam detentores minoritários do capital social, não possuam 
poderes de gestão e administração e não tenham participado da fase processual 
de conhecimento. Esse entendimento, amplamente aceito na esfera do Direito 
do Trabalho e aplicado na sistemática processual trabalhista, decorre da teoria 
da desconsideração da personalidade jurídica, consagrada no art. 28 da Lei nº. 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sendo que, nesta Especializada, 
a sua aplicação ainda decorre de princípios protetivos próprios, que visam a 
garantir, com a maior celeridade possível, o pagamento da verba alimentar ao 
trabalhador hipossuficiente” (TRT/MG, AP 00794-1996-018-03-00-4, Rel. 
Des. Márcio Ribeiro do Valle, 8ª Turma, d.j. 30.08.2008) 

 

“SÓCIO      MINORITÁRIO      DE      SOCIEDADE      LIMITADA.      
COTA-PARTE     IRRISÓRIA. RESPONSABILIDADE PLENA PELAS 
DÍVIDAS TRABALHISTAS. A desconsideração da pessoa jurídica operada 
pela CLT via personificação da empresa (art. 2º e seus oo, art. 10º e art. 448, 
da CLT), submete inclusive o sócio minoritário de sociedade limitada. A única 
condição objetiva para essa responsabilização é o inadimplemento de dívidas 
trabalhistas. A proporção irrisória da cota- parte do sócio não é empecilho e, 
muitas vezes, figura para iludir os credores, ocultando-se sob o véu da pessoa 
jurídica, e dentro dos muros da responsabilidade limitada.” (TRT/PR, AP 
16903-2001- 012-09-00-2, Rel. J. Rosemarie Diedrichs Pimpão, Sessão 
Especializada, d.j. 21.10.2005) 

 

“DESCONSIDERAÇÃO   DA   PERSONALIDADE   JURÍDICA   –   
INEXISTÊNCIA   DE   BEM  DA 

SOCIEDADE – DÉBITO TRABALHISTA -CABIMENTO. A teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica é aplicável para garantir o 
cumprimento de decisão trabalhista quando inexistem bens da empresa 
executada a fim de que se preserve o direito do empregado que contribuiu para 
o desenvolvimento da atividade empresarial. 

VOTO: (...) MÉRITO 

DA ILEGITIMIDADE DE PARTE 

Os agravantes aduzem a ilegitimidade de parte sob o argumento de não foram 
condenados a pagar o crédito trabalhista que ora se executa, mas sim a firma 
Almeida e Silva Construções Ltda. 

Acrescentam que, conforme o contrato social inserto aos autos, o sócio 
majoritário da citada empresa é o Sr. Arnaldo Medeiros da Silva, como 85% 
(oitenta e cinco por cento) do capital social, que  faleceu em 27/09/1996, 
enquanto eles se apresentam como sócio minoritário na seguinte proporção: 
João Batista de Almeida com 14% e Antônio Gilberto Almeida com 1%. 

Assim, defendem que a presente execução deve ser dirigida para a firma 
condenada identificada na ata de instrução e julgamento ou para o espólio do 
sócio majoritário. 

Os argumentos aduzidos pelos agravantes não prosperam. 
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In casu, houve a desconsideração da personalidade jurídica da executada, fl. 
145, tendo a decisão de embargos à execução, fls. 228/232, pronunciado pela 
correta inclusão, no pólo passivo da demanda, dos sócios minoritários sob 
o argumento de que a divisão de cotas não se sobrepõe à responsabilidade 
por crédito trabalhista, transcrevendo algumas ementas deste Regional. 

A desconsideração da personalidade jurídica, amplamente adotada pela Justiça 
do Trabalho, objetiva prover o Juízo de meios que possibilitem o pagamento 
dos débitos judiciais, atingindo o patrimônio dos sócios que, de alguma forma, 
se beneficiaram do trabalho do credor. Tal instituto indica que o princípio da 
separação patrimonial e o da limitação da responsabilidade dos sócios não são 
absolutos, de forma que os sócios e ex-sócios podem responder com o próprio 
patrimônio,  em situações como inexistência de bens da empresa executada 
capazes de garantir o crédito objeto de execução.” (TRT/SE, Ag.Pet. 00011-
2007-920-20-00-3, Rel. J. Jorge Antônio Andrade Cardoso, d.j.11.04.2007) 
(Grifamos) 
 

Nesse mesmo sentido, a discricionariedade de interpretação do magistrado pode, por 

vezes, levar a situações de não reconhecimento da sociedade fictícia como válida, 

ocasionando a responsabilização ilimitada do “sócio único” pelas dívidas sociais. 

Além de todas essas questões que dificultam o acesso à limitação de responsabilidade, 

como destacado acima, tem-se ainda o fato de que por menor que seja a participação ou 

influência dos demais sócios, há todas as dificuldades do relacionamento interpessoal e da 

affectio, sujeito a modificações repentinas. 

 Nesse capítulo foi possível observar que o empresário individual busca, mediante 

artifícios aquilo que o legislador vem o negando: o exercício de suas atividades com 

responsabilidade limitada. Resta evidente que o Brasil acompanhe a evolução ocorrida tanto 

nos demais países (como irá se expor em seguida) como na própria sociedade brasileira, e 

incorpore a seu ordenamento meios legítimos que possibilitem a limitação do empresário 

individual completamente, evitando assim a oneração excessiva do patrimônio do empresário, 

o desestímulo ao empreendedorismo, e o uso de estruturas fictícias.    
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CAPÍTULO IV – SOCIEDADE UNIPESSOAL NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

 

 O instituto das sociedades unipessoais não é novo no cenário internacional. O 

Professor Sylvio Marcondes55 já apontava em sua obra na década de cinquenta, a necessidade 

de se estabelecer uma limitação de responsabilidade ao empresário individual. Aliás, lembra o 

autor que a doutrina internacional é antiga ao tratar do tema, quando, ainda no século XIX 

juristas como Jessel, Passov, e Orcar Piski já pensavam na responsabilidade limitada ao 

comerciante individual56. 

 São vários os exemplos no Direito Estrangeiro, dos quais passar-se-á a analisar em 

específico, neste capítulo, os casos da União Europeia, da França, de Portugal e da Espanha.   

 

4.1 – União Europeia 

As sociedades de responsabilidade limitada com um único sócio foram reguladas no 

direito comunitário europeu, em 1989, ainda sob a vigência da Comunidade Europeia (CEE), 

pela Décima Segunda Diretiva do Conselho (89/667/CEE)57, na qual, em suas considerações 

iniciais lê-se: 

“[...] Considerando que, pela sua resolução de 3 de Novembro de 1986, o 
Conselho adotou, em 3 de Novembro de 1986, o programa de ação para as 
pequenas e médias empresas (PME); 
Considerando que as reformas introduzidas em algumas legislações 
nacionais, no decurso dos últimos anos, com o objetivo de permitir a 
existência de sociedades de responsabilidade limitada com um único sócio, 
deram origem a disparidades entre as legislações dos Estados- membros; 
 
Considerando que é conveniente prever a criação de um instrumento jurídico 
que permita a limitação da responsabilidade do empresário individual, em 
toda a Comunidade, sem prejuízo das legislações dos Estados-membros que, 
em casos excepcionais, impõem a responsabilidade desse empresário 
relativamente às obrigações da empresa; 

                                                             
55 MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: Max 
Limonad, 1956 
56 MACHADO, Sylvio Marcondes apud NONES, Nelson. A sociedade unipessoal: uma abordagem à luz do 
Direito Italiano, Espanhol e Português. In: Novos Estudos Jurídicos. Ano VI, n.12., p.13-32, abril/2001. 
Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1460/1154. Acessado em: 16.06.2016. 
57 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0667&from=PT. 
Acesso em 16.06.2016 
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Considerando que uma sociedade de responsabilidade limitada pode ter um 
único sócio no momento da sua constituição, ou então por força da reunião 
de todas as partes sociais numa só pessoa; que, enquanto se aguarda a 
coordenação das disposições nacionais em matéria de direito dos grupos, os 
Estados-membros podem prever certas disposições especiais, ou sanções, 
aplicáveis no caso de uma pessoa singular ser o único sócio de diversas 
sociedades ou quando uma sociedade unipessoal ou qualquer outra pessoa 
coletiva for o único sócio de uma sociedade; que o único objetivo desta 
faculdade é atender às particularidades atualmente existentes em 
determinadas legislações nacionais; que os Estados-membros podem, para 
esse efeito, e em relação a casos específicos, prever restrições ao acesso à 
sociedade unipessoal ou a responsabilidade ilimitada do sócio único; que os 
Estados-membros são livres de estabelecer regras para enfrentar os riscos que 
a sociedade unipessoal pode apresentar devido à existência de um único 
sócio, designadamente para garantir a liberação do capital subscrito; 

 
Considerando que a reunião de todas as partes sociais numa única pessoa, 
bem como a identidade do único sócio, devem ser objeto de publicidade de 
num registro acessível ao público; 

 
Considerando que as decisões adotadas pelo sócio único, na qualidade de 
assembleia geral de sócios, devem assumir a forma escrita; 
 
Considerando que a forma escrita deve ser igualmente exigida para os 
contratos celebrados entre o sócio único e a sociedade por ele representada, 
desde que esses contratos não digam respeito a operações correntes 
celebradas em condições normais. [...]” 

 
 Como fica claro, ainda no preâmbulo, a Diretiva ressalta a necessidade de adoção da 

sociedade com um único sócio, especialmente no que diz respeito às pequenas e médias 

empresas, mas também fica evidente a preocupação do legislador em evitar repercussões 

negativas que tal estrutura pode acarretar, cabendo a Diretiva regular as relações internas e 

externas da sociedade unipessoal, primando pela publicidade e garantia dos credores. 

 Apesar de sucinta, a Diretiva traz aspectos fundamentais às sociedades unipessoais, 

dos quais, destacam-se: 

 Possibilidade de constituição de sociedade com um só sócio (unipessoalidade 

originária) ou reunião de todas as partes sociais em uma única pessoa 

(unipessoalidade superveniente); 

 Possibilidade de adoção, pelos Estados-membros, de disposições especiais ou 

sanções no que diz respeito a: (i) uma única pessoa natural ser sócia de mais de uma 

sociedade unipessoal; ou (ii) uma sociedade unipessoal ou pessoa coletiva ser sócia 

de uma sociedade; 

 Necessidade de divulgação em caso de unipessoalidade superveniente; 
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 Obrigatoriedade de adoção de forma escrita para as decisões tomadas pelo sócio 

único e para os contratos celebrados entre o sócio e a sociedade; 

 Possibilidade de o Estado-membro deixar de adotar as sociedades unipessoais caso 

sua legislação preveja a existência de empresas de responsabilidade limitada com 

patrimônio afetado à atividade e desde que, no que se refere a essas empresas, se 

prevejam garantias equivalentes às impostas às sociedades unipessoais. 

Tal Diretiva foi integralmente substituída pela Diretiva 2009/102/02 do Parlamento e 

Conselhos Europeus de 16.09.2009. Essa nova Diretiva apenas consolida as alterações 

sofridas pela Diretiva 89/667/CEE no decorrer dos anos, em especial no que diz respeito aos 

países membros e tipos societários. Diversos foram os Estados-membros que passaram a 

adotar as sociedades unipessoais58, para o presente trabalho, passa-se a analisar com maior 

profundidade os ordenamentos francês, português e espanhol. 

 

4.2 – França 

Desde 1970 há um movimento na França no sentido de permitir a limitação de 

responsabilidade do comerciante individual. E por isso, diversos foram os projetos de lei que 

se seguiram visando à adoção da sociedade individual. 

Em um desses projetos, elaborado pelo Professor Claude Champaud (1978), os 

legisladores sustentavam a superioridade da fórmula não societária, com o argumento de que 

era necessário evitar ficções (como exposto em capítulo anterior). O projeto propunha, 

basicamente, a constituição de três conjuntos de patrimônio para uma mesma empresa: (i) um 

conjunto, chamado de “patrimoine affecté”, destinado à empresa, que não poderia servir como 

garantia aos credores pessoais do sócio; (ii) um segundo que não seria afetado pela empresa, 

mas que poderia ser utilizado para as necessidades da empresa por iniciativa de credores 

insatisfeitos ou do próprio empresário, chamado de “patrimoine disponible”; e (iii) e um 

terceiro, de uso exclusivo do empresário para sua sobrevivência e sustento, que não poderia 

ser dado em garantia aos credores da empresa, exceto no caso de falta grave cometida pelo 

empresário, conhecido como “patrimoine indisponible et insaisissable”. Além disso, o projeto 

                                                             
58 Como exemplo, deve-se citar: Irlanda (European Communities – Single-Member Private Limited Companies – 
Regulations, 1994); Grécia (Décret présidentiel numéro 179/1993); Itália (Decreto legislativo Del 03.03.1993 nº 
88, attuazione della direttiva 89/667/CEE in matéria di diritto delle societá relativa Allá società a responsabilità 
limitata com un único socio); Luxemburgo (Loi du 28.12.1992 modifiant la loi Du 10.08.1915 concernant lês 
societés commerciales à l’effet d’introduire la societé à responsabilité limitée unipersonnelle); e Reino Unido 
(The Companies – Single member private limited companies – Regulations 1992). 
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também previa a organização de um sistema de mutualização de riscos, pelo qual seria 

obrigatória a adesão a um fundo de garantia comum aos empresários, para o qual todos 

deveriam contribuir, o chamado “cotisations obligatoires”. Com essa breve análise, fica claro 

o viés econômico do referido projeto59. 

Apesar de bem estruturado, o projeto não entendia como necessária a atribuição de 

uma personalidade jurídica à empresa individual, além disso, a cessão intervivos dar-se-ia 

apenas com relação à totalidade da empresa, reduzindo a liquidez da mesma, e o patrimônio 

de afetação imporia um formalismo exacerbado60, provocando assim, o abandono do projeto. 

Alguns anos mais tarde, com a promulgação da lei nº 85-697, de 11 de julho de 1985, 

que surge na França a figura da Enterprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), 

não como um novo tipo societário, mas sim como uma possibilidade de adoção pela Société à 

Responsabilité Limitée (SARL) da forma unipessoal. Com essa nova lei, o artigo 1.832 do 

Código Civil Francês passou a vigorar com a seguinte redação: 

“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.” 
 

 Em uma tradução nossa, percebe-se o conceito de sociedade para a legislação francesa, 

uma vez que o referido artigo remonta ao fato de que “uma sociedade pode ser instituída por 

duas ou mais pessoas que pactuam em contrato um conjunto de bens para exploração 

econômica”, além disso, ressalta a possibilidade de que tal instituto, nos casos previstos em 

lei, ser um ato de vontade de uma única pessoa, ou seja, para o ordenamento civilístico 

francês é possível que uma única pessoa constitua uma sociedade. 

 Nesse caso, quando surgiria uma sociedade unipessoal, o sócio único passa a exercer 

os poderes atribuídos à assembléia de sócios no caso de sociedades “pluripessoais”. Dessa 

forma, cabe a ele as deliberações ordinárias, extraordinárias e as resoluções que necessitam de 

unanimidade na SARL61.  Além disso, no direito francês, o sócio único não pode delegar seus 

                                                             
59 SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995, Pag. 33 
60 DAIGRE, Jean-Jacques. “La societé unipersonnelle”. In: Revue internationale de droit comparé, v. 42, n. 2. 
Société de Législation Comparée: Paris, 1990. Pag. 672. 
61 DAIGRE, Jean-Jacques. “La societé unipersonnelle”. In: Revue internationale de droit comparé, v. 42, n. 2. 
Société de Législation Comparée: Paris, 1990. Pag. 674. 
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poderes e todas as decisões tomadas no exercício dos poderes típicos de uma assembleia 

devem ser registrados. 

 A partir da promulgação, em 2000, do Code de Commerce, não há mais limitação para 

que a pessoa física participe de mais de uma sociedade limitada, contudo uma sociedade 

unipessoal não pode ser sócia única de uma sociedade limitada. 

 Por fim, deve-se destacar que a Sociedade Limitada Unipessoal no direito francês, 

pode, a qualquer momento, tornar-se uma sociedade “pluripessoal” ou mesmo se transformar 

em outro tipo societário, desde que observados os requisitos legais. 

 

4.3 – Portugal 

Portugal, seguindo a corrente internacional, apresenta, atualmente, três possibilidades 

para o exercício da atividade empresarial de forma individual: (i) o empresário em nome 

individual, em que não há separação patrimonial e a responsabilidade é ilimitada (instituto 

semelhante ao Empresário Individual brasileiro); (b) o Estabelecimento Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRL), que permite ao empresário afetar apenas uma parte de seu 

patrimônio ao exercício da empresa; e (c) a sociedade unipessoal por quotas. Essa vasta 

formatação originou-se de um longo histórico de discussões legislativas às quais serão 

tratadas abaixo. 

Em 1986, o legislador português já previu a necessidade de limitar a responsabilidade 

daquele empresário que gostaria de exercer empresa em nome individual. Contudo, a ideia de 

adoção da limitação pela via societária, ou seja, a instituição da sociedade unipessoal, foi 

rechaçada, a justificativa apresentada à época era de que em Portugal “as coisas não se 

apresentam do mesmo modo (...) entre outra razões, por fidelidade à ideia da sociedade-

contrato”62. 

Dessa forma, deu-se preferência à criação de um novo instituto jurídico, o 

Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL), ao qual não foi atribuída 

personalidade jurídica própria. O legislador português ao regulamentar o EIRL preocupou-se 

basicamente com a garantia do interesse de terceiros que entram em relação com o 

estabelecimento. Afirma-se isso, com base no próprio Decreto 246/86 o qual prevê a 

existência de normas que assegurem a efetiva realização do capital do estabelecimento e a 

                                                             
62 Justificativa ao Decreto-Lei nº 248/86 
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fixação de um capital mínimo inicial, além de previsões quanto à publicidade dos atos 

concernentes ao estabelecimento.  

Apesar disso, garantiu-se uma autonomia patrimonial dos bens destinados pelo 

empresário à empresa, respondendo tais bens exclusivamente pelas dívidas contraídas na 

exploração do EIRL, sem que os bens pessoais do empresário sejam afetados por dívidas 

decorrentes do exercício da atividade empresarial. 

Adentrando sobre as características específicas do EIRL, deve-se destacar, dentre 

outras coisas, que (i) o capital mínimo exigido é de € 5.000,00 (cinco mil euros), sendo ao 

menos 2/3 (dois terços) em dinheiro, e o restante em bens ou direitos suscetíveis à penhora; 

(ii) a administração do EIRL compete a seu titular, e seu pró-labore, quando existir, não pode 

ser superior ao triplo do salário mínimo português; (iii)o EIRL deve manter um fundo de 

reserva, ao qual serão destinados, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos lucros anuais, até que 

o fundo represente metade do capital do estabelecimento, e só poderá ser utilizado para cobrir 

prejuízos apontados no balanço anual, transitados do exercício anterior, ou para a 

incorporação ao capital. 

Há dois pontos sensíveis ao EIRL que merecem destaque, o primeiro deles faz 

referência ao fato de que cada indivíduo só pode ser titular de um único EIRL; e o segundo 

refere-se a circulação e liquidez do mesmo, uma vez que em caso de falecimento do titular e 

os herdeiros deixarem de dar destinação ao estabelecimento no prazo de 90 dias, qualquer um 

pode requerer sua liquidação, e na transferência intervivos só é possível a cessão total.  

Dando continuidade à evolução histórica do surgimento da sociedade limitada 

unipessoal no direito português, há que se fazer menção ao ano de 1996, quando o legislador 

português reconheceu que a criação do estabelecimento individual de responsabilidade 

limitada não atingiu os resultados esperados, que eram, dentre outros, facilitar o surgimento e 

o desenvolvimento de pequenos negócios. Sendo assim, por meio do Decreto-Lei nº 257/9663, 

introduziu, ao Código das Sociedades Comerciais os artigos 270-A a 270-F, os quais tratavam 

da sociedade limitada unipessoal. 

                                                             
63 Disponível em: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=462A0002&nid=462&tabela=lei_velhas&pag
ina=1&ficha=1&nversao=1. Acesso em 17.06.2016 
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Para presente exposição, resta mister destacar a justificativa64 ao Decreto-Lei nº 

257/96, pois a mesma deixa claro a necessidade de constituição de tal instituto como forma de 

desenvolvimento econômico e social e corrobora o entendimento de que apesar de parte da 

doutrina considerar tal instituto como uma aberração jurídica, o mesmo faz-se necessário às 

sociedades modernas: 

“As sociedades de responsabilidade limitada são a forma por excelência 
escolhida pelas pequenas e médias empresas. É clara entre nós a propensão 
dos empresários para a utilização deste tipo de sociedades como forma de 
enquadramento jurídico das suas empresas. As sociedades unipessoais por 
quotas existem em quase todos os Estados membros da Comunidade 
Europeia, já por razões jurídicas, já por razões económicas. Importa 
introduzi-las no nosso direito das sociedades. 

Na verdade, estas sociedades podem facilitar o aparecimento e, sobretudo, o 
são desenvolvimento de pequenas empresas, que, como é reconhecido, 
constituem, principalmente em épocas de crise, um factor não só de 
estabilidade e de criação de emprego mas também de revitalização da 
iniciativa privada e da actividade económica em geral. Permitem, 
efectivamente, que os empreendedores se dediquem, sem recurso a sociedades 
fictícias indesejáveis, à actividade comercial, beneficiando do regime da 
responsabilidade limitada. 

A criação do estabelecimento individual de responsabilidade limitada pelo 
Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de Agosto, não atingiu esses resultados. Fiel à 
doutrina tradicional, o legislador de então não conseguiu ultrapassar a 
concepção contratualista da sociedade e por isso rejeitou qualquer concessão 
à sua concepção institucional. Quedou- se pela constituição de um património 
autónomo afectado a um fim determinado, mas desprovido dos benefícios da 
personalidade jurídica. Afastou-se expressamente das soluções já nessa altura 
adoptadas pela Alemanha e pela França. Portugal tornou-se o único Estado 
membro da Comunidade Europeia a optar pela via do estabelecimento 
individual de responsabilidade limitada. Teve-se como indiscutível que a 
sociedade unipessoal não era instrumento apropriado à realidade do nosso 
país e daí enveredar-se por uma pretensa e difícil inovação. Negou-se a 
personalização a algo que a reclamava. 

É certo que a instituição das sociedades unipessoais por quotas levantou 
inicialmente delicados problemas doutrinais. Não faltou quem considerasse 
um “absurdo” a existência legal de sociedades  unipessoais. Essa dificuldade 
recebeu uma resposta teórica, em que a sociedade unipessoal constituiria a 
excepção à regra das sociedades pluripessoais. Mas importa sobretudo 
facultar às pessoas uma forma de limitação da sua responsabilidade que não 
passe pela constituição de sociedades fictícias, com “sócios de favor”, dando 
azo a situações pouco claras no tecido empresarial. 

Foi esta realidade que justificou a Directiva n.º 89/667/CE, bem como  as 
alterações legislativas ocorridas, designadamente em Espanha com a Lei 
2/1995, de 23 de Março, em França com a Lei n.º 85/697, de 11 de Julho, na 
Itália com o Decreto Legislativo n.º 88, de 3 de Março de 1993, e na Bélgica 
com a Lei de 14 de Julho de 1987. 

                                                             
64 Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=462&tabela=leis&so_miolo=. 
Acesso em 17.06.2016. 
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É ainda o reconhecimento dessa realidade que serve de primacial fundamento 
à presente institucionalização. Impõe-se, pois, sem abjurar, de momento, 
nenhuma das figuras legalmente estabelecidas, criar um novo tipo de 
sociedade, em que a responsabilidade do sócio único seja limitada. Sobretudo 
em relação às pequenas e médias empresas, espera- se que este novo tipo de 
sociedade constitua mais uma escolha que facilite a sua legalização e uma 
adaptação maior ao importante papel que desempenham no tecido económico 
nacional. 

Daí que a criação de sociedades unipessoais por quotas possa ser originária 
ou superveniente. Não se acolhe, nesta fase inicial, a possibilidade, que a 
prática imporá ou não, da criação autónoma e por tempo indeterminado da 
sociedade anónima unipessoal. 

Para a cabal prossecução dos objectivos enunciados, foram  consagrados 
alguns princípios de segurança, tanto do sócio único como de terceiros. 

Foram também tidas em conta as injunções da referida directiva e a 
necessidade de prosseguir na via da harmonização das legislações dos 
Estados membros da União Europeia.” 
 

A partir daí, cabe realizar uma breve análise do referido instituto no Direito Português. 

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais, a sociedade unipessoal pode ser 

formada por sócio pessoa física ou jurídica, sendo a unipessoalidade originária ou 

superveniente. Por sua vez, a transformação de sociedade coletiva em sociedade singular dá-

se por mera declaração do sócio remanescente, os EIRL podem também, a qualquer tempo, 

transformar-se em sociedade unipessoal mediante declaração do próprio empresário. 

Importante frisar que cada pessoa singular só pode ser sócia de uma sociedade 

unipessoal por quotas, e a sociedade unipessoal por quotas não pode participar do capital de 

outra sociedade unipessoal, contudo, existe a possibilidade de admitir-se novos sócios, 

transformando-se assim, a sociedade unipessoal, em coletiva. Outro ponto importante é que 

são admitidos negócios entre a sociedade e o sócio único, desde que sirvam à persecução do 

objeto da sociedade e que estejam na forma escrita, respeitando sempre as formalidades 

legais. 

 

4.4 – Espanha 

Na Espanha, diferentemente do que ocorreu em outros países, admitiu a possibilidade, 

ou no mínimo, uma inclinação favorável ao instituto da sociedade unipessoal por meio de 

resolução da Dirección General de Registros y Del Notoriado, datada de 21.12.1990, 
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seguindo entendimento do Tribunal Supremo e da Dirección General de Registros65, ou seja, 

nesse país, tal novidade não originou-se de uma iniciativa legislativa, uma vez que o artigo 

116 do Código de Comércio e o artigo 1.665 do Código Civil não deslumbravam tal 

possibilidade, senão vejamos:  

Real Decreto de Publicación de 02.08.1885, Art. 116: “El contracto de 
compañía, por lo cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común 
bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, 
cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a 
las disposiciones de este Código. Una vez constituida la compañía mercantil, 
tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.”66 

Real Decreto de Publicación de 24.07.1889, Art. 1.665: “La sociedad es un 
contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, 
bienes o industria, con ánimo de partir entre si las ganancias.”67 

 Apenas em 1995, com a promulgação da Ley nº 2, de 23.03.1995, a Espanha 

incorporou em definitivo a sociedade unipessoal em seu ordenamento, conforme prelecionava 

a Diretiva da Comunidade Europeia. Fato curioso, é que o direito espanhol permitiu a 

aplicação de tal instituto não somente às micro e pequenas empresas, como estava 

determinado na orientação da Comunidade, mas também às grandes companhias e 

corporações. 

 Adentrando de fato às características do instituto espanhol, deve-se destacar que a 

norma espanhola permite a existência de sociedade unipessoais originárias ou supervenientes, 

e que o sócio da mesma poderá ser pessoa física ou jurídica. Sua constituição deve respeitar a 

regra geral do artigo 11.1 da Ley nº 2/1995, a qual exige que seja feita uma escritura pública 

inscrita no Registro Mercantil, respeitando assim, as demais regras das sociedades coletivas. 

 O direito espanhol exige um regime de publicidade das sociedades unipessoais mais 

amplo do que aquele que rege as demais sociedade, uma vez que qualquer alteração do 

contrato social deve ser feito por meio de escritura pública levada a registro e a identidade do 

único sócio sempre será revelada. 

 Outro ponto destacável é a possibilidade da sociedade unipessoal assumir a forma 

anônima ou limitada, contudo, independente da forma, sua condição de unipessoalidade deve 

sempre vir de forma expressa em seus documentos, já que pretendeu o legislador dar ampla 

publicidade dos documentos societários àqueles que venham a contratar com a sociedade, 

                                                             
65 STS 19-4-1960; REs. DGRN 13 y 14-11-1985 
66 Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627 Acesso em: 18.06.2016 
67

 Disponível em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 Acesso em: 18.06.2016 
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mesmo que isso signifique em benefícios eventuais aos concorrentes da sociedade, já que os 

mesmos terão acesso ao seu conteúdo.    

 Pela análise dessa evolução legislativa não resta dúvida de que a sociedade unipessoal 

perdeu seu caráter de impropriedade terminológica e passou a ser vista como uma 

consequência do caráter organizativo das sociedades em um ambiente moderno. Fica claro 

que a limitação de responsabilidade do empresário individual é não só possível como viável e 

necessária. 
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CAPÍTULO V – A SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 

 

5.1 – Projeto de Lei 6698/2013 

O Projeto de Lei 6698/2013 de autoria do Senador Paulo Bauer (PSDB/SC), 

basicamente busca aperfeiçoar a disciplina da empresa individual de responsabilidade 

limitada (EIRELI) e permitir a constituição da sociedade limitada unipessoal. 

No que consiste às EIRELI’s, o presente projeto busca, especificamente, abolir a 

obrigatoriedade de integralização de todo o capital no momento da constituição da EIRELI e 

retirar a exigência de que o capital dessa empresa não apresente valor inferior a 100 vezes o 

maior salário mínimo vigente. Além disso, também com esse projeto, almeja-se findar com a 

polêmica relacionada ao fato de pessoas jurídicas poderem ser titulares de uma EIRELI, já 

que se esclarece que apenas a pessoa natural poderá titularizar uma EIRELI, e essa pessoa 

poderá constituir mais de uma EIRELI. 

Adentrando de fato ao ponto crucial para a presente exposição desse Projeto de Lei: a 

constituição da Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), deve-se destacar que o Senador Paulo 

Bauer, buscou instituir um novo tipo societário no Brasil, já que tal forma é resultado de uma 

mescla da então conhecida sociedade limitada com a EIRELI, pois como se verá, as SLU’s, 

caso aprovadas pelo congresso, serão titularizadas por um único sócio, seja ele pessoa natural 

ou jurídica, com personalidade própria e autonomia patrimonial. 

Pelo Projeto, seriam incluídos seis artigos ao Código Civil Brasileiro (Artigos 1.087-A 

à 1.087-F), os quais abordarão, dentre outros temas, a constituição da SLU, a eventual 

transformação dessa sociedade em sociedade limitada e vice-versa, as competências do sócio 

único, os negócios jurídicos celebrados entre o sócio e a sociedade, o arquivamento de 

documentos no registro público competente e a extensão de aplicação das normas que regem a 

sociedade limitada à SLU, conforme abaixo: 

“Seção IX  

Da Sociedade Limitada Unipessoal  

Art. 1.087-A. A sociedade limitada unipessoal, empresária ou simples, pode 
ser constituída, mediante ato unilateral, por sócio único, pessoa natural ou 
jurídica, titular da totalidade do capital social.  

§ 1º A sociedade limitada unipessoal pode resultar da concentração, na 
titularidade de um único sócio, das quotas de uma sociedade limitada, 
independentemente da causa da concentração.  
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§ 2º A transformação prevista no § 1º efetua-se mediante declaração do sócio 
único na qual manifeste sua vontade de transformar a sociedade limitada em 
sociedade limitada unipessoal, podendo essa declaração constar do próprio 
documento que titule a cessão de quotas.  

§ 3º Por força da transformação prevista no § 1º, deixam de ser aplicáveis 
todas as disposições do contrato de sociedade que pressuponham a pluralidade 
de quotas.  

§ 4º O empresário pode, a qualquer tempo, transformar-se em sociedade 
limitada unipessoal, mediante declaração escrita do interessado.  

§ 5º Enquanto não estiver formalmente extinta a sociedade, a qualquer tempo, 
mesmo ultrapassado o prazo previsto no art. 1.033, inciso IV, poderá o sócio 
remanescente requerer ao registro público competente sua transformação em 
sociedade limitada unipessoal.  

Art. 1.087-B. O nome empresarial da sociedade limitada unipessoal conterá a 
expressão “Sociedade Limitada Unipessoal” ou a forma abreviada “SLU”.  

Art. 1.087-C. O sócio único de uma sociedade limitada unipessoal pode 
transformá-la em sociedade limitada, mediante divisão e cessão da quota ou 
aumento de capital social pela entrada de um novo sócio, devendo ser 
eliminada do nome empresarial a expressão “Sociedade Limitada Unipessoal”.  

§ 1º O documento que consigne a divisão e cessão de quota ou o aumento do 
capital social é título bastante para o registro da modificação.  

§ 2º Se a sociedade tiver adotado anteriormente o tipo de sociedade limitada, 
passará a reger-se pelas disposições do contrato de sociedade que, nos termos 
do § 3º do art. 1.087-A, eram a ela inaplicáveis em consequência da 
unipessoalidade.  

§ 3º No caso da concentração prevista no § 1º do art. 1.087-A, o sócio único 
pode evitar a unipessoalidade se, no prazo legal, restabelecer a pluralidade de 
sócios.  

Art. 1.087-D. Na sociedade limitada unipessoal, o sócio único exerce as 
competências das reuniões ou assembleias gerais, podendo nomear 
administradores.  

Parágrafo único. As decisões do sócio único de igual natureza das 
deliberações da reunião ou assembleia geral devem ser registradas em ata por 
ele assinada e arquivada no registro público competente.  

Art. 1.087-E. Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a 
sociedade devem servir à prossecução do objeto da sociedade.  

§ 1º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obedecem à forma 
legalmente prescrita e, salvo em relação às operações correntes celebradas em 
condições normais, devem observar a forma escrita.  

§ 2º A violação do disposto no caput e no § 1º implica a nulidade dos negócios 
jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitadamente o sócio.  
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Art. 1.087-F. À sociedade limitada unipessoal aplicam-se as normas que 
regulam a sociedade limitada, salvo as que pressupõem a pluralidade de 
sócios.”68 

Diante de tais artigos, resta evidente que o autor do Projeto considera que a SLU se 

trata de um modelo societário que atende tanto ao interesse da pessoa natural quanto ao da 

pessoa jurídica, em que, no primeiro caso, esse novo tipo societário serviria de instrumento de 

organização e de limitação patrimonial de pequenos negócios, já no segundo, seria forma de 

organização administrativa de grupos societários. 

Trata-se de uma inovação há muito tempo requerida pela sociedade brasileira, que por 

si só incentiva a criação de novos negócios ou a regularização dos já existentes, fato 

confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos 

Deputados em 29 de abril de 2014 quando, acompanhando o voto do relator, deputado 

Esperidião Amin (PP-SC), deliberaram pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do texto do Projeto. Na ocasião, inclusive, o relator afirmou que tal medida 

atingiria, principalmente os empresários mais pobres e de menor expressão, mas que 

poderiam ter potencial para desenvolver uma atividade econômica com a segurança da 

limitação da responsabilidade. 

 

 

5.2 - Exemplos de Unipessoalidade no Direito Societário Brasileiro 

A partir da definição de sociedade existente tanto no Código Civil de 1916, quanto no 

Código Civil atual, pode-se determinar que o sistema societário brasileiro é permeado por 

princípios contratualistas, senão vejamos: 

CC 1916, Art. 1.362: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que 
mutuamente se obrigam a combinar seus esforços e recursos para lograr fim 
comum.” 
CC 2002, Art. 981: “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.” 
 

 Tais artigos deixam claro a referência a pluralidade de sócios, à concentração em torno 

de uma mesma finalidade e à existência de obrigações entre os sócios, mas não dos sócios 

para com a sociedade. Nas palavras de José Inácio Ferraz de Almeida Prado Filho, a 

                                                             
68 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9BF26545B0F99007922154B90E9
A6B2F.node1?codteor=1178842&filename=Avulso+-PL+6698/2013. Acesso em 19.06.2016 
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sociedade unipessoal, no Brasil, jamais foi pensada como um modelo legal, mas sempre como 

hipótese inaceitável, vez que contrária ao corolário necessário e inexorável da pluralidade de 

associados69. 

 
 

5.2.1 - Unipessoalidade no Exercício de Empresa 

 5.2.1.1 - Subsidiária Integral 

A Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.A.), promulgada em 1976, procurou 

promover as grandes companhias e o próprio mercado, justificando assim a admissão da 

sociedade unipessoal dentro dos grupos de fato, com exceção à regra de pluralidade de sócios 

para constituição da empresa, como verifica-se no artigo 80, I da Lei das S.A., e a necessária 

dissolução da sociedade reduzida a um sócio, nos termos do artigo 206, I, “d”. Sendo assim, 

surge a figura da subsidiária integral, esta, regulada nos artigos 251 a 253 da Lei das S.A.  

Para alguns doutrinadores, apesar dos artigos acima citados, falta regulamentação 

específica relativa à responsabilidade, ao conflito de interesses ou à publicidade para a 

sociedade unipessoal de grupo, como se o legislador acreditasse na persecução espontânea do 

interesse social por parte do sócio único, sem um sistema legal que a constranja a tal70.  

Independente desse posicionamento, há previsão legal da referida lei, e que merece ser 

explorada. Dessa forma, deve-se destacar que a subsidiária integral é uma sociedade anônima 

constituída por um único acionista, atendendo este, necessariamente à condição de ser 

sociedade brasileira (Artigo 251 da Lei das S.A.), constituída por meio de escritura pública, 

sendo essa, a única hipótese de ato constitutivo de sociedade, no direito brasileiro, que não 

pode ser formalizada por instrumento particular. São duas as maneiras de conversão de uma 

sociedade anônima em subsidiária integral. De um lado, a aquisição, por sociedade brasileira, 

da totalidade das ações emitidas por certa companhia, e de outro, a operação de incorporação 

de ações. Por fim, deve-se destacar que por tratar-se de lei especial, não é possível estender a 

unipessoalidade da subsidiária integral a outros tipos societários que não a sociedade 

anônima. 

 

 5.2.1.2 - Unipessoalidade Temporária 

Além da subsidiária integral, existe ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, outra 

forma prevista de unipessoalidade, qual seja a da sociedade reduzida a um único sócio, fato 

                                                             
69 PRADO FILHO, José Inácio Ferraz de Almeida. “Notas sobre as sociedades fictícias, ou de favor”. In: Revista 
de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 134, 2004, Pág. 85-86 
70 SALOMÃO FILHO, Calixto. A sociedade unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995. Pág. 57 
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que ocorre, conforme previsões legais nos seguintes momentos: (i) liquidação de quotas 

decorrente da morte de um dos sócios, conforme artigo 1.028 do Código Civil; (ii) exclusão 

judicial ou de pleno direito de sócio, conforme artigos 1.004, § único, 1.030 e § único e 1.085, 

todos do Código Civil; (iii) saída em razão de dissidência, nos termos do artigo 1.077, do 

Código Civil; ou ainda (iv) retirada imotivada, nas hipóteses legais, artigo 1.029 do Código 

Civil. 

Tal hipótese reflete permissão expressa do legislador para que a sociedade permaneça, 

por prazo determinado, com um único sócio até que se restabeleça a pluralidade. Esse prazo 

pode variar conforme o tipo societário envolvido, já que perdura até a assembleia geral 

ordinária seguinte, nos casos de sociedades anônimas, ou no prazo de 180 dias no caso das 

demais sociedades personificadas. Contudo, deve-se destacar que o prazo inicial da contagem 

dos 180 dias não foi estabelecido de forma expressa no Código Civil, mas a doutrina tende a 

entender como data de início de contagem a data em que o número de sócios se reduziu a 

um71. Transcorrido o prazo legal, e caso não sejam admitidos novos sócios, a sociedade se 

dissolve de pleno direito, nos termos do artigo 1.033 do Código Civil. 

Apesar disso, há registro de decisões em que o Judiciário é condescendente e permite a 

continuação da sociedade com um único sócio, por tempo indeterminado e responsabilidade 

limitada, por aplicação do princípio da preservação da empresa, como preleciona Thelma de 

Mesquita Garcia e Souza72. Restando provada que o ambiente jurídico brasileiro é propenso a 

admitir a sociedade unipessoal como forma de limitar a responsabilidade do empresário 

individual. 

    

5.2.2 – Unipessoalidade nas Sociedades Simples 

 5.2.2.1 – Sociedade Unipessoal na Advocacia 

Em abril de 2016, a Ordem dos Advogados do Brasil atualizou o regulamento de seu 

Estatuto da Advocacia para incluir a sociedade unipessoal no diploma legal. A Resolução 

2/2016, publicada no Diário Oficial da União, altera o artigo 37 do Regulamento Geral da Lei 

8.906/1996. Nessa nova redação, os advogados podem constituir sociedade simples, 

unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, que deve ser regularmente 

                                                             
71 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial: teoria das sociedades, as sociedades em 
espécie no código civil. São Paulo: Malheiros, 2006. V. 2. Pág 45. 
72 SOUZA, Thelma de Mesquita Garcia e, “Sociedade unipessoal como solução organizativa da empresa”, in 
FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (org.), Direito Societário Contemporâneo I, São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, Pág 507.  
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registrada no conselho seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. Por essa 

resolução, a sociedade deverá ter o nome completo ou parcial do profissional responsável, que 

responderá de forma ilimitada por danos causados aos clientes. 

A motivação para o desenvolvimento dessa demanda foram os ganhos tributários que 

os profissionais do Direito, que atuavam sozinhos, poderão usufruir, fato que não ocorria até 

então, prejudicando tais advogados quando comparados os direitos e benefícios que as 

sociedades pluripessoais de advogados detinham. 

Para o presidente da OAB nacional, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, “além de 

possibilitar o acesso aos benefícios decorrentes da formalização, a proposta facilitará e 

descomplicará a gestão de pequenos escritórios”. 

Essa, sem dúvida, é mais uma prova de que tanto o ordenamento, quanto a sociedade 

estão ávidos para que a limitação de responsabilidade dos empreendedores individuais sejam 

reconhecida e devidamente tratada no direito brasileiro.  
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CONCLUSÃO  

 

 

 

O tema da responsabilização patrimonial ilimitada dos comerciantes sempre resultou 

em volumoso debate desde os primórdios da atividade empresarial. O momento em que o 

devedor deixou de pagar com a própria vida ou com a própria liberdade iniciou um ciclo que 

até hoje vem se desenvolvendo conjuntamente com as atividades econômicas e sociais. Na 

medida em que o indivíduo se viu incapaz de realizar determinadas atividades por si só, 

surgiu a necessidade de organização junto a outros indivíduos, formando as primeiras 

associações. 

Tais associações foram as precursoras da ideia de preservação e proteção dos bens 

pessoais dos envolvidos, motivando diretamente, no desenvolvimento do instituto da 

personalidade jurídica. Conferindo, por sua vez, a essas associações, capacidade para o 

exercício de atos jurídicos previstos no direito positivo, acarretando, inclusive, a possibilidade 

de autonomia patrimonial. E justamente essa personalização que permitiu a ampliação das 

atividades empresariais, já que juntamente com ela, veio a limitação patrimonial. 

Essa limitação, por sua vez, de forma autônoma e destacada do patrimônio de seus 

integrantes, adotada em determinados tipos sociais, foi amplamente aceita nos diversos 

ordenamentos jurídicos. Contudo, a questão da limitação da responsabilidade do empresário 

individual foi objeto de acirrada polêmica, pois a concepção de sociedade como vontade da 

pessoa coletiva conformada pela pluralidade de seus componentes levava à rejeição da 

limitação da responsabilidade do empresário individual. 

Para contornar tal situação, muitos são os casos de empresários que optam pela criação 

de sociedades fictícias, compostas por “sócios laranjas”, valendo-se do auxílio e concordância 

de terceiros para aproveitar os benefícios da responsabilidade limitada no exercício de suas 

atividades. Tal situação, como delineada nos capítulos anteriores, apesar de ser juridicamente 

válida, não é o esperado, seja em razão dos inúmeros problemas que o relacionamento entre 

sócios pode acarretar, seja em razão dos efeitos deletérios trazidos aos que participam da 

ficção. 

Em um período contemporâneo, observou-se um movimento amplo e global no 

sentido da adoção da limitação de responsabilidade do empresário individual. Isso porque se a 

lei reconhece a existência de um interesse social na limitação do risco dos empreendimentos 

coletivos, esse mesmo interesse manifesta-se relativamente aos empresários individuais. E é 
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justamente em função de tal reconhecimento que a limitação de responsabilidade do 

empresário singular tem se tornado cada vez mais comum nos diversos ordenamentos 

jurídicos, em sua maioria, pela adoção das sociedades unipessoais.  

A sociedade unipessoal, fundamentada pela concepção institucional de sociedade é 

vista como uma estrutura organizativa que serve de instrumento à obtenção de determinados 

fins, como a possibilidade de criação de uma pessoa jurídica separada da figura do 

empresário. Dessa forma, não só garante a limitação de responsabilidade do empresário 

singular, mas também permite a ampliação na circulação e liquidez da empresa e possibilita 

sua independência e perpetuidade em relação ao sócio. 

Apesar disso, a adoção da sociedade unipessoal pelo ordenamento brasileiro depende 

de adaptações legislativas, perfeitamente possíveis e juridicamente justificáveis, 

principalmente quando analisados os benefícios econômicos advindos desse reconhecimento 

jurídico. Isso não significa que deve ser afrouxada a possível futura legislação que trata o 

assunto, pelo contrário, deve ser elaborada uma estrita regulação de suas relações internas e 

externa para que se proteja os direitos e interesses de terceiros, já que a clareza na separação 

entre os patrimônios deve permitir, além da limitação de responsabilidade o amplo 

conhecimento de terceiros em relação à existência e manutenção dessa separação. 

Alguns requisitos básicos deverão ser instituídos, como: (i) disponibilização ampla a 

terceiros das informações sociais, por meio do registro dos atos societários; (ii) a 

obrigatoriedade de agregação, no nome social, da expressão “sociedade unipessoal” e seu uso 

em todos os documentos e negócios; e (iii) a ampla divulgação a terceiros de eventuais 

mudanças relativas ao caráter da unipessoalidade. No mais, faz-se necessária a instituição de 

garantias quanto à integridade do capital social, avaliação independente dos bens e 

responsabilização pessoal pela correta avaliação e solvência dos créditos. 

O Projeto de Lei 6698/2013 do Senador Paulo Bauer representa uma grande inovação 

para o panorama societário do ordenamento jurídico brasileiro. Como destacado, apresenta 

alguns pontos vistos como necessários para o bom funcionamento das sociedades unipessoais, 

e busca, justamente, a regularização de empreendedores hoje, tidos como “fora da lei”, além 

de coibir a proliferação de sociedades fictícias. 

Como visto, as micro e pequenas empresas representam, do ponto de vista 

socioeconômico, relevante fenômeno, não só em uma única região, como em todo o Brasil, e 

devem ser fortalecidas mediante o fornecimento de incentivos e ampliação de crédito e, 

principalmente, investimentos na desburocratização e facilitação da legalização dos pequenos 

empresários. 
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É notório que a maior parte dos pequenos empresários age por conta própria, ficando 

sujeitos ao comprometimento da integralidade de seu patrimônio no exercício de empresa, 

como é o caso dos empresários individuais, ou à necessidade de submissão a uma sociedade 

muitas vezes indesejada para obtenção de algum tipo de limitação de responsabilidade. 

O objetivo do presente trabalho foi, de forma modesta, incentivar a adoção pelo 

ordenamento brasileiro, da sociedade unipessoal através do Projeto de Lei 6698/2013. Já que 

além de possível, representar o fortalecimento dos pequenos negócios, possibilitando sua 

independência, desenvolvimento e perpetuidade.  
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