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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a pessoa jurídica denominada EIRELI. O pro-
pósito é discutir as nuances da criação de uma EIRELI, tendo como titular uma Pessoa Jurídi-
ca. Serão abordados desde a gênese do conceito de EIRELI até as razões pelas quais deve ser 
permitida a sua constituição por uma Pessoa Jurídica, discorrendo sobre a Lei nº 12.441/2011 
e seu processo de criação pelo Poder Legislativo, inclusive, a retirada do art. 985-A do Projeto 
de Lei nº 4.605/2009, o qual criava uma limitação à constituição de EIRELI apenas por pes-
soas naturais. Será abordada, ainda, a Instrução Normativa nº 10/2013 do DREI, que proíbe a 
titularidade de EIRELI por Pessoa Jurídica, que embora não tenha competência para legislar 
sobre a matéria, na prática, regula o registro das sociedades nas Juntas Comerciais, as quais 
aplicam a proibição e fazendo com que as Pessoas Jurídicas que desejam criar uma EIRELI 
sejam obrigadas a recorrer ao Poder Judiciário. Embora as Juntas Comerciais, de modo geral, 
criem tal empecilho para registrar EIRELI criada por Pessoa Jurídica, recentemente, alguns 
empresários têm conseguido obter decisões judiciais favoráveis, inclusive em segunda instân-
cia, no intuito do compelir a Junta Comercial do Estado a realizar o registro da EIRELI. Em 
que pese existam decisões favoráveis, o assunto ainda é recente e pouco discutido, fazendo 
com que, até o presente momento, não existam Súmulas ou Orientações Jurisprudenciais dos 
Tribunais abordando-o. Por fim, serão expostas razões favoráveis à criação de EIRELI por 
empresários pessoa jurídica, os benefícios que tais empresários poderão auferir ao optar por 
utilizar este tipo societário, ainda será comentada a recém-publicada Instrução Normativa nº 
38/2017 do DREI, a qual autoriza a constituição de EIRELI por pessoa jurídica e expostos os 
possíveis reflexos desta norma. 

Palavras-chave: Sociedade Empresária. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 
Função Social da Empresa. Pessoa Jurídica. Direito Empresarial. 
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ABSTRACT 
 
 
The presented work has the approach of the corporate type known as EIRELI as its main ob-
jective. Its purpose is to bring into discussion the nuances about the creation of an EIRELI, 
having a legal person as holder of the quotas. It'll address from the genesis of the concept of 
EIRELI to the reasons why it's creation by a legal person should be allowed, discussing the 
Act nº12.441/2011 and its creation process by the legislative branch, including the removal of 
the clause nº 985-A in the legislative bill nº4.605/2009, which limited the formation of EIRE-
LI only to natural persons. The Normative Ruling nº10/2013 from DREI, will also be ad-
dressed, this one forbids the ownership of EIRELI by a legal person, even though it doesn't 
have jurisdiction to legislate on this matter, in reality it orders the registration of companies in 
the commercial registries which prevents a legal person from creating an EIRELI forcing the 
holder to resort to the Judiciary Branch. Even though the commercial registries in generally 
hinders the registry of an EIRELI created by a legal person, recently some holders have man-
aged to obtain judicial decisions in their favor, even in high courts, with the intent to compel 
the commercial registry of the state to register the EIRELI corporate acts. Although there are 
favorable decisions the topic is rather recent and there are few discussions about it, meaning 
that right now there are no precedents or Jurisprudential guidelines about it. Lastly, will be 
commented favorable reasons concerning the creation of an EIRELI by legal person and bene-
fits that its holder may receive by choosing to use this corporate type and the newly published 
Normative Instruction No. 38/2017 of the DREI, which authorizes the constitution of EIRELI 
by legal entity and exposed the possible reflections of this norm. 

Keywords: Business Society. Individual Limited Liability Company. Corporate Function of 
the Company. Economic and Social Development of the Country. Commercial law. Business 
Law. Entrepreneurship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo do presente trabalho é abordar a possibilidade de criação de EIRELI, tendo 

como titular uma Pessoa Jurídica. A escolha do tema foi motivada pelas recentes demandas 

judiciais ajuizadas em face de Juntas Comerciais com o objetivo de compeli-las a registrar 

sociedades empresárias deste tipo, desconsiderando assim, as regras estabelecidas pelo Manu-

al de Registro de EIRELI emitido pelo DREI. 

O trabalho será composto de sete capítulos, utilizando como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial e abordará a criação do PL 4.605/20092 e, posteriormente, a 

origem da Lei n° 12.441/20113, a qual incluiu ao ordenamento jurídico a EIRELI na qualidade 

sociedade unipessoal dotada de personalidade jurídica. 

O ponto principal a ser abordado será a criação de uma EIRELI por outra pessoa jurí-

dica, o que inicialmente foi vedado pela IN nº 117 do DNRC4, o que gerou demandas pleite-

ando sua autorização pelo Poder Judiciário. As mais recentes decisões judiciais foram favorá-

veis à tese adotada, determinando o registro de EIRELI criadas por Pessoa Jurídica pelas Jun-

tas Comerciais Estaduais, o que certamente fez necessária a reforma do Manual de Registro 

de EIRELI. 

O tema abordado é relevante considerando as vantagens econômicas das EIRELI em 

relação a outros tipos societários, pelo incentivo à regularização perante o Poder Público de 

empreendedores irregulares, pela simplificação dos trâmites burocráticos para criação de no-

vas sociedades empresárias, redução dos ônus ao empresário e possibilidade de separação 

entre o patrimônio pessoal do titular e o patrimônio da pessoa jurídica. 

Outro aspecto que amplia a relevância do tema é a recém-publicada IN nº 38/20175 do 

DREI, a qual substituiu o antigo Manual de Registro de EIRELI e traz cláusula expressa auto-

rizando a constituição e titularidade de EIRELI por pessoa jurídica. 

 
                                                           
2 MONTES, Marcos. Projeto de Lei nº 4.605/2009, de 4 de fevereiro de 2009. Acrescenta um novo artigo 985-A 
à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa individual de responsabilidade limitada e dá 
outras providências. Disponível em: www.camara.gov.br 
3 BRASIL. Lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011. Altera a lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil), 
para permitir a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. Disponível em: 
www.planalto.gov.br 
4 BRASIL. Instrução Normativa nº 117, de 22 de novembro de 2011. Aprova o Manual de Atos de Registro de 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. (Revogado pela Instrução Normativa nº 10, de 2013). Dispo-
nível em: www.juntacomercial.pr.gov.br 
5 BRASIL. Instrução Normativa n° 38, de 2 de março de 2017. Institui os Manuais de Registro de Empresário 
Individual, Sociedade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Cooperativa e Socie-
dade Anônima. Disponível em: http://drei.smpe.gov.br 
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1. EIRELI 

 

 

1.1 CONCEITO 

 

A EIRELI é um tipo de pessoa jurídica recentemente incluída no Direito Empresarial 

brasileiro e sua principal característica é possuir apenas um titular, o qual possui responsabili-

dade limitada sobre as suas obrigações limitada ao valor do capital social. 

Considerando que no caso de empresários individuais, os patrimônios do empresário e 

da pessoa natural se misturam, fazendo com que o empresário possa responder de forma ilimi-

tada pelas suas dívidas e obrigações, a saída encontrada pelos empreendedores para limitar 

sua responsabilidade patrimonial perante a pessoa jurídica foi a criação de sociedades empre-

sárias com “sócios fictícios”. 

A figura dos “sócios fictícios” é utilizada com o objetivo de cumprir a exigência legal 

feita pelo art. 981 do Código Civil, o qual determina que, para a criação de uma sociedade 

sejam necessários ao menos dois sócios. Os sócios, em sua maioria, optam pela criação de 

sociedade empresária do tipo Sociedade Limitada, que como sua própria denominação ressal-

ta, possui personalidade jurídica própria, e limita a responsabilidade de cada um de seus só-

cios sobre as dívidas e obrigações da Sociedade ao valor das suas respectivas quotas, sendo 

ainda responsáveis solidariamente pela integralização do capital social. 

O principal objetivo pelo qual a EIRELI foi criada foi minimizar ou extinguir as Soci-

edades Limitadas feitas com “sócios fictícios” e dar aos Empresários uma possibilidade de 

limitar sua responsabilidade, visando resguardar o seu patrimônio pessoal. 

As EIRELI possuem algumas características próprias que podem torná-las vantajosas 

para determinados empresários em relação a outros tipos societários. São características dessa 

pessoa jurídica: 

 

(i) a responsabilidade do titular não compromete o patrimônio pessoal em caso de endivida-

mento;  

(ii) a empresa é composta por um único titular, eximindo-o da obrigação de ter um sócio;  

(iii) possui personalidade jurídica mesmo sendo composta por um único titular;  



14 
 

(iv) somente é permitido ao titular pessoa física possuir uma única EIRELI, não sendo vedado 

ao titular ser sócio de outra Sociedade;  

(v) e os tipos de tributação que abrangem as EIRELI são muitos, dando ao titular a liberdade 

de optar pelo que lhe seja mais vantajoso, podendo inclusive aderir ao Simples Nacional. 

 

Importante ressaltar, ainda, que a EIRELI exige as mesmas formalidades para regula-

rização das demais Sociedades Empresárias, portanto, deve ter atos constitutivos registrados 

em Junta Comercial ou RCPJ. 

  

1.2 HISTÓRICO 

 

1.2.1 Da atividade comercial em escala mundial 

 

Os registros históricos apontam os egípcios como o povo precursor das atividades co-

merciais6. 

Considerando que a maior parte do território egípcio é composto pelo deserto do Saa-

ra, a existência do Rio Nilo com margens compostas por terras férteis e períodos bem defini-

dos de cheia e vazante em meio à região árida, foi a maior razão para que os povos abando-

nassem o modo de vida nômade e ali se estabelecessem7. 

Uma vez extinto o nomadismo, os recursos naturais da região tornaram-se escassos, 

forçando os homens a abandonar o modo de subsistência através da caça e coleta e produzi-

rem o próprio alimento, dando origem à agricultura. 

Com a produção agrícola, surgiram as primeiras relações comerciais, feitas através do 

escambo, ou seja, troca de mercadorias8. A princípio, o escambo foi muito importante para a 

sobrevivência dos povos da antiguidade, contudo, esta atividade comercial possuía algumas 

limitações, pois nem sempre as mercadorias oferecidas por uma das partes seriam de interesse 

ou necessidade da outra parte, o que dificultava a troca, tornando-se necessária a criação de 

uma mercadoria universal, a moeda. 

                                                           
6 AGUIAR, Lílian. A economia no Antigo Egito. Disponível em: www.historiadomundo.uol.com.br/idade-
antiga/a-economia-no-antigo-egito.htm 
7 QUINTANA, Antônio. História do Nilo, de 26 de março de 2009. Disponível em: 
http://egitoantigorioniloeagricultura.blogspot.com.br/2009/03/historia-do-nilo.html 
8 AGUIAR, Lílian. A economia no Antigo Egito. Disponível em: http://historiadomundo.uol.com.br/idade-
antiga/a-economia-no-antigo-egito.htm 
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As moedas passaram a ser amplamente utilizadas, o que fomentou as práticas comer-

ciais entre povos de diversas regiões. Uma das civilizações que mais se destacou nesse perío-

do foram os Fenícios9, que adotaram o comércio como principal atividade econômica. A ne-

cessidade de aprimorar o transporte de mercadorias e controlar o comércio fez com que esse 

povo desenvolvesse técnicas de navegação marítima e um alfabeto próprio. 

A navegação permitiu que os Fenícios alcançassem parceiros comerciais cada vez 

mais distantes, tendo estabelecido diversas colônias mercantis espalhadas pelo Mar Mediter-

râneo10. Após o enfraquecimento dos Fenícios, diversos outros povos os sucederam no co-

mércio via Mar Mediterrâneo, entre eles, Gregos, Etruscos e, por fim, os Romanos em torno 

de 600 a.C. 

O Império Romano esteve em constante expansão, tendo no seu apogeu, chegado a 

conquistar extensos territórios na Europa, África e Ásia. O comércio foi de grande importân-

cia para suprir a demanda de matérias-primas e alavancar tamanho crescimento11. Em razão 

da expansão comercial, foram criadas as primeiras companhias mercantis, as sociedades por 

ações, títulos de crédito, bem como, o direito dos mercadores12, que era um ramo do Direito 

Civil que atuava em consonância com os estatutos das companhias mercantis, a jurisprudência 

dos tribunais e costumes da época13. 

O Império Romano perdurou na Europa até o ano de 476 d.C., quando ocorreu sua 

fragmentação e declínio. A partir desse período, a Europa passou a se dividir em feudos, com 

economia focada em produção agrícola, dando início ao período conhecido por feudalismo. 

Durante a era feudal, houve uma forte desaceleração das atividades comerciais, isso 

decorreu por diversas causas, entre elas, a organização social em sistema servil que estabele-

cia que os servos, que era a classe produtora da época, eram vassalos dos senhores feudal. 

Embora o sistema feudal tenha dificultado a prática comercial, ainda perduraram co-

merciantes dispostos a praticar atividades mercantis, principalmente após a crise desse siste-

ma político-social. 

                                                           
9 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 22 ª Edição. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p.5 
10 BUSO, Karen Cristine Moreira. Da Fenícia para o mundo, de 27 de junho de 2014. Disponível em: 
http://www.joseferreira.com.br/blogs/historia/preciso-saber/os-comerciantes-fenicios/ 
11 PITTA, Valter. O Comércio no Império Romano, de 9 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://imperioroma.blogspot.com.br/2010/11/o-comercio-no-imperio-romano.html 
12 LEMOS JUNIOR, Eloy Pereira. Empresa & Função Social. Curitiba: Juruá, 2009. p.34 
13 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 5 
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Com o declínio do sistema feudal, ocorreu um grande êxodo dos servos que viviam 

nos campos para as regiões urbanas, os quais passaram a trabalhar como artesãos nas chama-

das corporações de ofício. Estes artesãos passaram a produzir manufaturas, as quais eram 

vendidas aos comerciantes, que por sua vez, se encarregavam de realizar o transporte e a re-

venda dos produtos em outros polos comerciais e também o abastecimento de matérias-

primas, auferindo grandes lucros14. 

Este novo sistema econômico deu origem à classe denominada Burguesia, a qual teve 

um crescimento tão intenso que em cerca de apenas dois séculos passou a possuir mais pode-

res que a nobreza e o clero, o que impulsionou a eclosão de várias revoluções, como a Revo-

lução Francesa e a Revolução Inglesa. 

A partir do século XVIII, com o crescimento da Burguesia, as corporações de ofício 

foram sendo substituídas por grandes empreendimentos industriais, os quais exploravam a 

produção fabril em larga escala impulsionada por inovações tecnológicas (emprego de máqui-

nas) e mão de obra assalariada, tal movimento foi denominado Revolução Industrial. 

Após a consolidação da Burguesia europeia como classe dominante da sociedade da 

época, a industrialização começou a se alastrar pelos outros continentes, tendo aberto um le-

que de novas oportunidades para quem estivesse disposto a se aventurar no comércio como 

empreendedor. Em caráter exemplificativo, no século XIX, as atividades econômicas que 

mais se desenvolveram foram a prestação de serviços e a produção de bens de consumo. 

 

 

1.2.2 Da atividade comercial no Brasil 

 

Durante o período compreendido entre o descobrimento do Brasil (1500) e a vinda da 

família real portuguesa (1808), o país esteve sujeito ao Pacto Colonial, o qual proibia o Brasil 

de produzir manufaturas e comercializar com qualquer nação que não fosse a sua colonizado-

ra, Portugal. Nesta época, devido à relação metrópole-colônia, o desenvolvimento de ativida-

des empreendedoras foi praticamente inexistente15. 

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, pós avanço das tropas napoleônicas 

sobre Portugal, o Príncipe Regente D. João rompeu o Pacto Colonial com a abertura dos por-

                                                           
14 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. P. 6 
15 FARIA, Vanderlei Raimundo. Pacto Colonial, de 30 de janeiro de 2010. Disponível em: 
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/pacto-colonial/ 
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tos brasileiros às nações amigas. Juntamente com a ruptura do Pacto Colonial, foi permitida a 

produção de manufaturas, firmado um acordo comercial entre o Brasil e a Inglaterra e a ele-

vação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Embora a intenção do Príncipe Regen-

te fosse impulsionar a produção manufatureira, poucos frutos puderam ser colhidos dessas 

medidas16. 

O desenvolvimento industrial ocorreu tardiamente no Brasil, durante o período com-

preendido entre a vinda da família real portuguesa e a Proclamação da República, a economia 

nacional era praticamente toda agrária focada principalmente na produção de café17. 

Apenas no final do século XIX e início do século XX começou a ser de fato desenvol-

vida atividade industrial no Brasil. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, o cenário 

econômico brasileiro sofreu uma mudança passando de agroexportador para industrial, esse 

desenvolvimento industrial se deu por incentivo do Estado, com a criação de indústrias esta-

tais e leis trabalhistas18. 

Após a consolidação do Brasil como um país industrial, a indústria nacional, tanto es-

tatal quanto privada, continuou a se desenvolver até os dias atuais, tendo enfrentado tanto 

períodos de prosperidade quanto de crise, a exemplo, a crise do petróleo, que mergulhou o 

país em período de recessão conhecido pela expressão “década perdida” (1980)19. 

A grave crise vivida fez com que o país deixasse de pagar os juros de sua dívida exter-

na, ocasionando a saída de muitos investidores internacionais do país, fazendo com que o cré-

dito à indústria nacional ficasse extremamente escasso, o que culminou com a alta da inflação, 

diminuição das vendas e grande aumento do desemprego20. 

Deste momento em diante, em meio à crise e ao grande desemprego, as gerações mais 

jovens da população brasileira passaram a considerar a possibilidade de abrir seu próprio ne-

gócio e se aventurar no meio empresarial. A sociedade que anteriormente era composta prati-

camente por empregados, passou a vislumbrar a possibilidade abraçar o empreendedorismo21. 

                                                           
16 PETRIN, Natália. Pacto Colonial, de 12 de julho de 2014. Disponível em: 
http://www.estudopratico.com.br/pacto-colonial/ 
17 FREITAS, Eduardo de. "Industrialização do Brasil"; Brasil Escola. Disponível em 
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/industrializacao-do-brasil.htm  
 
18 ANAN JÚNIOR, Pedro. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: aspectos econômicos e 
legais. 1ª Edição. São Paulo: MP Editora, 2012. p. 5 
19 ANAN JÚNIOR, Pedro. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: aspectos econômicos e 
legais. 1ª Edição. São Paulo: MP Editora, 2012. p. 6 
20 Ibidem. p. 6 
21 Ibidem. p. 7 
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O século XXI se iniciou com um aumento considerável na quantidade de empresas no 

país, sendo a maioria dessas, de médio e pequeno porte. Diante de tantas mudanças no cenário 

econômico, o ordenamento jurídico pátrio não poderia ficar para trás, assim, variados tipos 

societários foram criados para serem utilizados pelos empresários, de acordo com suas pers-

pectivas e ambições22. 

Entre esses tipos societários está a EIRELI, a qual, embora tenha sido criada com o 

objetivo inicial de atender as necessidades dos micro e pequenos empresários, pode ser muito 

aproveitada também por grandes empresários. 

 

 

1.2.3 Do ordenamento jurídico 

 

As civilizações da antiguidade pautavam suas relações comerciais nos costumes lo-

cais, existiam normas avulsas sobre atividade comercial, contudo, não podiam ser classifica-

das como sistema de normas sobre direito comercial. No Império Romano existiram leis dis-

ciplinando a respeito do comércio, contudo, não se tratava de um diploma legal ou de uma 

legislação comercial autônoma propriamente dita, e sim de uma ramificação do direito priva-

do. Sua gênese se deu através da combinação entre o ius civile (direito civil romano), os esta-

tutos das companhias mercantis, os costumes locais e a jurisprudência dos tribunais23. 

Marlon Tomazette24 ensina que o Direito Comercial se desenvolveu em três eras, a 

primeira delas, marcada pela existência de um sistema subjetivo, se iniciou na Idade Média 

após a queda do Império Romano e o advento das corporações de ofício. As regras do direito 

dos comerciantes foram criadas pelas corporações de ofício e somente eram utilizadas pelos 

integrantes dessas corporações, não havendo participação do Estado na criação e nem na apli-

cação da lei. 

Esse período pode ser considerado a fase embrionária do Direito Comercial, foi nesse 

período que se iniciou a transformação do comércio em atividade ordenada por regras. Embo-

ra a atividade comercial estivesse começando a se organizar, as atividades eram realizadas de 

                                                           
22 Ibidem. p. 7 
23 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. P. 5 
24 Ibidem p. 4. 
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modo desvinculado, não existiam regras gerais, apenas locais de acordo com os costumes e as 

corporações de cada região25. 

Com os avanços alcançados pelo comércio da época, foram desenvolvidos diversos 

institutos jurídicos que ainda são utilizados nos dias atuais, como o câmbio, bolsas de valores, 

instituições bancárias, alguns títulos de crédito e as sociedades por ações26. 

Com o início das colonizações e a ascensão do mercantilismo, se iniciou a segunda fa-

se de formação do Direito Comercial, fase que foi marcada por uma centralização das normas, 

sendo adotado um sistema objetivo27. Com a evolução da sociedade e surgimento do absolu-

tismo, os Estados passaram a influenciar diretamente as atividades comerciais. A edição de 

diplomas legais pelo monarca, figura central do estado absolutista, promoveu a homogeneiza-

ção das normas comerciais, tendo aos poucos acabado com o modo desvinculado de ordena-

mento dos comércios regionais. 

O marco inicial desta fase, foi a promulgação do Código Napoleônico no ano de 1807, 

pelo imperador Napoleão Bonaparte. A grande mudança trazida neste período foi a perda da 

subjetividade do Direito Comercial, ou seja, as normas do Direito Comercial deixam de ter 

foco nos indivíduos ditos comerciantes e passam a regrar as atividades comerciais em geral ou 

atos de comércio28. 

O Código Comercial Napoleônico trouxe inúmeras inovações, como por exemplo, as 

condições necessárias para determinada pessoa seja considerada comerciante, um rol exempli-

ficativo de atos considerados comerciais, os quais poderiam ser praticados por qualquer pes-

soa e não somente pelos engajados na classe profissional dos comerciantes, originando a teo-

ria dos atos de comércio29. 

Atualmente, o Direito Comercial encontra-se na terceira fase, o sistema subjetivo mo-

derno, o qual se iniciou em 1942 com a promulgação do Código Civil Italiano. Este diploma 

legal, diferentemente do Código Napoleônico, juntou os direitos civil e comercial em um 

mesmo documento, apresentando-os como normas gerais de direito privado. Outro aspecto 

importante deste diploma legal foi o rompimento com a teoria dos atos de comércio e adoção 

da teoria da empresa como foco do Direito Comercial30. 

                                                           
25 Ibidem p. 7. 
26 MEDEIROS, Luciana Maria de. Evolução histórica do Direito Comercial. Da comercialidade à empresarialida-
de. Revista Jus Navigandi, de 7 de janeiro de 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/18219. p. 1 
27 Ibidem. p. 8 
28 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017 p. 9 
29 Ibidem. p. 9 
30 Ibidem. p. 13 
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O Brasil, por ter sido por um longo tempo colônia portuguesa, desenvolveu tardiamen-

te seu ordenamento jurídico. O marco inicial do desenvolvimento econômico brasileiro ocor-

reu com a vinda da família real portuguesa, a abertura ao comércio estrangeiro através da Car-

ta Régia promulgada por D. João VI no ano de 1808 e a autorização para produção de manu-

faturas no país. 

O primeiro Código Comercial do Brasil foi promulgado somente no ano de 1850 e te-

ve como base o Código Comercial Napoleônico, tendo adotado também a teoria dos atos do 

comércio. Embora o legislador pátrio tenha se baseado no modelo francês, havia uma diferen-

ça notável entre o diploma brasileiro e o napoleônico, o código brasileiro não possuía rol de 

atividades comerciais, o que dificultava a classificação de quem pertencia ou não à classe dos 

comerciantes31. 

Até aquele momento, a única definição existente no ordenamento jurídico nacional pa-

ra os comerciantes estava transcrita no art. 4° do Código Comercial, que determinava que 

comerciante era o indivíduo matriculado em algum Tribunal de Comércio do Império que 

exercia mercancia como profissão de modo habitual. 

Tal definição era por demais vaga, se fazendo necessária a promulgação do Regula-

mento n° 737 de 1850, o qual tinha a finalidade de definir a competência para julgamento de 

demandas envolvendo matérias de direito comercial, e trazia em seu art. 19 um rol que definia 

quais atividades poderiam ser consideradas mercancia. Importante ressaltar que as atividades 

determinadas pelo art. 19 possuíam apenas caráter exemplificativo, logo, existia a possibilida-

de do reconhecimento de outras atividades como sendo mercancia com base na jurisprudência 

dos tribunais da época32. 

Em que pese o Código Comercial brasileiro ter sido elaborado com base no modelo 

francês, com o transcorrer dos anos, o Direito Comercial foi muito influenciado pelo modelo 

italiano e gradualmente se alinhou a este modelo. As principais mudanças trazidas do orde-

namento jurídico italiano foram a teoria da empresa e a unificação do Direito Civil e do Direi-

to Comercial, ramos do Direito Privado. 

Paulatinamente, mesmo ainda não havendo sido promulgado outro código comercial, o 

direito comercial que anteriormente tinha como foco o direito da classe dos comerciantes pas-

sou a ser o direito das empresas. 

                                                           
31 Ibidem. p. 9 
32 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 10 
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A transição do modelo francês para o modelo italiano ocorreu oficialmente com a 

promulgação do Código Civil de 2002, embora o ordenamento jurídico já contasse com diver-

sas leis promulgadas em décadas anteriores feitas ao molde do direito privado italiano33. 

O Código Civil de 200234 colocou em destaque a figura da empresa ao ponto de ter o 

Livro II somente para o Direito de Empresa. Ressalta-se que embora tenha sido dado grande 

destaque à empresa, o diploma não apresenta nenhuma definição formal para as empresas, a 

única definição apresentada é a de empresário, quem exerce profissionalmente atividade eco-

nômica de forma organizada para produção de bens ou serviços, ou seja, para que o indivíduo 

seja considerado empresário, sua atividade deve ter fins lucrativos, ser organizada e profissio-

nal. 

 

 

1.2.4 A inclusão da EIRELI no ordenamento jurídico 

 

Inicialmente, não constava no Código Civil de 2002 nenhuma espécie de sociedade 

unipessoal dotada de personalidade jurídica. A ideia que posteriormente culminou com a cria-

ção das EIRELI surgiu no ano de 2009, no PL 4.605/09 de autoria do Deputado Federal Mar-

cos Montes. 

A inspiração do Deputado para criação do PL 4.605/09 se originou no artigo “Socie-

dade limitada e a nova lei”, de autoria do Prof. Guilherme Duque Estrada de Moraes, publica-

do na Gazeta Mercantil de 30 de junho de 2003. No referido artigo, o autor comenta o históri-

co e ressalta a importância da inclusão de uma pessoa jurídica unipessoal no ordenamento 

jurídico brasileiro, citando o sucesso de adaptação deste tipo de pessoa jurídica no direito es-

trangeiro, exemplificando com a "sociedade unipessoal de responsabilidade limitada" perten-

cente ao direito francês e o "estabelecimento individual de responsabilidade limitada" contida 

no ordenamento jurídico português35.  

O Autor do PL fundamentou a necessidade de criação das EIRELI no fato de ainda 

existirem muitos empreendedores atuando irregularmente. A proposta apresentada era que 

fosse criada uma modalidade empresarial que reduzisse os trâmites burocráticos e que de fato 

                                                           
33 Ibidem. p. 12 
34 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: www.planalto.gov.br 
35 MONTES, Marcos. Projeto de Lei nº 4.605/2009, de 4 de fevereiro de 2009. Acrescenta um novo artigo 985-A 
à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa individual de responsabilidade limitada e dá 
outras providências. P. 2-5. Disponível em: www.camara.gov.br 
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protegesse o patrimônio pessoal do empresário, fazendo com que valesse a pena aos empre-

endedores irregulares buscar a regularização perante o Poder Público, o que certamente au-

mentaria a arrecadação tributária. 

O PL 4.605/09 previa a inclusão de um novo artigo ao Código Civil de 2002, o qual 

regulamentaria a criação de sociedades unipessoais dotadas de personalidade jurídica. Após 

diversas emendas, o referido PL originou a Lei nº 12.441/11, a qual incluiu o Título I-A, que é 

composto pelo art. 980-A e seus parágrafos ao Código Civil, os quais deliberam acerca das 

EIRELI. 

 

 

2. LEI N° 12.441/2011 

REGULAMENTAÇÃO DAS EIRELI 

 

A EIRELI foi regulamentada pela Lei n° 12.441/2011 e consigo trouxe diversas ino-

vações ao ordenamento jurídico brasileiro. Alguns doutrinadores consideram a EIRELI um 

dos maiores avanços no espectro do Direito Empresarial desde a promulgação do Código Ci-

vil de 2002, se não o maior deles, isto porque não se tratava apenas de um novo tipo de pessoa 

jurídica, mas sim de um grande incentivo ao empreendedorismo. Conforme afirma o ilustre 

desembargador Irineu Mariani36: 

 

Pessoa jurídica formada por uma só pessoa, com limitação da responsabili-
dade, sonho de consumo de todo empresário individual, limitação essa que, 
embora não seja absoluta, como não o é em relação a nenhuma sociedade, 
estabelece notável vantagem. A EIRELI é mais uma ferramenta útil, quiçá a 
mais útil, posta à disposição do empreendedorismo. E dizer quiçá a mais útil 
não é arroubo literário, haja vista o sucesso mundial de sua mãe Sociedade 
Limitada.  

 

Os estudiosos do Direito Empresarial e os empresários aguardavam ansiosamente a 

criação de uma ferramenta que possibilitasse a constituição de uma pessoa jurídica similar às 

sociedades limitadas, mas que permitisse ser constituída por um sócio unipessoal. Esta expec-

tativa se dava pela existência deste tipo de sociedade nos ordenamentos jurídicos francês e 

                                                           
36 MARIANI, Irineu. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: a nova pessoa jurídica 
no cenário brasileiro. 1ª Edição. Porto Alegre, RS: AGE, 2015. p. 10 
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português. No Brasil, devido à morosidade do Poder Legislativo, somente tornou-se possível 

usufruir deste artifício jurídico quase uma década após a promulgação do Código Civil. 

As principais razões que justificavam a criação da EIRELI foram as oportunidades que 

seriam dadas a muitos empreendedores que atuavam na informalidade para se formalizarem, 

aumentando assim a quantidade de empregos e o recolhimento de impostos, sem que fossem 

obrigados a criar uma sociedade limitada de “fachada” utilizando-se de um sócio fictício, ou 

que tivessem que se associar contra a sua vontade. 

Embora a ideia que motivou a edição do PL 4.605/2009 tenha sido a abordada pelo pa-

rágrafo anterior, a Lei 12.441/2011 apresentou diversas peculiaridades, como por exemplo, os 

tipos de atividade que a EIRELI pode desempenhar, a limitação da responsabilidade e o capi-

tal social mínimo exigido. 

 Ainda não foi realizado estudo sobre o aumento de arrecadação tributária prevista pelo 

legislador por ocasião da propositura do PL 4.605/2009, contudo, é possível fazer um paralelo 

com os dados do estudo realizado pela Receita Federal sobre o crescimento da arrecadação 

pelo Simples Nacional, que é uma das principais formas de recolhimento tributário utilizado 

pelas EIRELI37. 

 Com base nos dados fornecidos pela Receita Federal, o seguinte gráfico representa o 

aumento anual da arrecadação tributária pelo Simples Nacional, desde a sua criação, no ano 

de 2009 até o ano de 2013, ano seguinte à vigência da Lei das EIRELI. 

                                                           
37 BRASIL. Arrecadação do Simples Nacional em 2015 – Inclusão de novos setores, efeitos no Lucro Presumi-
do/Lucro Real e Impactos do PLP 25/2007, de 24 de agosto de 2015. Receita Federal. Disponível em: 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/estudos-diversos/EstudosSimplesNacional24ago2015aret..pdf. p.2 
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 É notável que a partir do ano de 2009, o aumento anual da arrecadação decaiu progres-

sivamente até o ano de 2012, quando sofreu um considerável crescimento, certamente, parte 

do crescimento ocorreu em razão da promulgação da Lei 12.441/2011, ocorrida naquele ano. 

 

2.1. Limitação da Responsabilidade do Titular e o Capital Social Mínimo 

 

Conforme a redação atual, a Lei da EIRELI determina em seu art. 980-A, que para a 

constituição deste tipo de sociedade, é obrigatório ao empresário integralizar o capital social 

mínimo de 100 salários mínimos vigentes no país. Embora à primeira vista esta determinação 

legal pareça um empecilho ao pequeno empreendedor não possuidor de aporte financeiro, 

analisando mais profundamente esta exigência, é possível concluir que ainda assim, é vantajo-

so ao empresário adotar esta nova forma de pessoa jurídica38. 

Esta exigência foi uma novidade trazida por esta lei ao ordenamento jurídico. Anteri-

ormente, com exceção das sociedades anônimas de capital aberto, sobre as quais é facultado à 

CVM o estabelecimento de capital social mínimo, inexistia qualquer tipo societário que pos-

suísse tal restrição. 

                                                           
38 MARIANI, Irineu. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: a nova pessoa jurídica 
no cenário brasileiro. 1ª Edição. Porto Alegre, RS: AGE, 2015. p. 88 
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Tal requisito para a constituição das EIRELI trouxe discussões acerca da sua constitu-

cionalidade, pois, conforme sustentou o Diretório Nacional do Partido Popular Socialista na 

ADI 463739, ao impedir que empreendedores incapazes de integralizar o capital social de 

constituir uma EIRELI, a lei violava o art. 170 da CRFB/198840, que dispõe sobre o princípio 

da livre iniciativa. 

Em sua manifestação, o AGU rebate a tese sustentada na ADI, ao analisar o parágrafo 

único do art. 170, que determina que seja livre o exercício de atividade econômica, excetuan-

do-se os casos previstos em lei, que é exatamente onde se encaixa a Lei da EIRELI. Além 

disso, é importante mencionar que ainda que o empreendedor não possa constituir uma EI-

RELI, ele não fica impedido de exercer atividade econômica, pois ainda será possível atuar 

como empresário individual. 

Outro aspecto questionado por esta ADI foi a utilização de salários mínimos para fixar 

o piso do capital social. A tese erguida contra este artigo se sustentava no art. 7º, IV, da 

CRFB/1988, o qual veda a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade. 

Mais uma vez, o AGU manifestou-se contra a tese adotada, afirmando com fundamen-

to na Súmula Vinculante nº 4 do STF41 e na Súmula 201 do STJ42, que a proibição de vincula-

ção mencionada no artigo constitucional se refere à utilização do salário mínimo como inde-

xador de índice inflacionário, parâmetro de correção monetária ou preço de mercadoria, nada 

impedindo que certa quantidade de salários mínimos seja utilizada como valor histórico, des-

de que as atualizações sejam feitas conforme os medidores inflacionários já existentes. 

O artigo impugnado pela ADI apenas afirma que a EIRELI será constituída com capi-

tal não inferior a 100 salários mínimos, não obrigando o capital social a permanecer imutável 

neste valor, tampouco que a cada majoração do salário mínimo, o capital social das EIRELI já 

existentes deva ser reajustado. Com esses fundamentos, a AGU afirmou não ocorrer vincula-

ção ou indexação entre o capital social das EIRELI e o salário mínimo, não violando o art. 7º, 

IV da CRFB/1988. 

Em que pese as partes já tenham apresentado suas razões, a ADI 4637 ainda encontra-

se pendente de julgamento pelo STF. 

                                                           
39 STF - ADI 4637 - 4ª Turma - Relator Min. Gilmar Mendes. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4637&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M 
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
www.planalto.gov.br 
41 BRASIL. Súmula Vinculante nº 4, de 09 de maio de 2008. Disponível em: www.stf.jus.br 
42 BRASIL. Súmula nº 201, de 02 de fevereiro de 1998. Disponível em: www.stj.jus.br 
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Outra particularidade das EIRELI é a obrigatoriedade de integralização do capital so-

cial, que pode ser feita tanto em dinheiro quanto em bens, e deve ser feita “à vista” por ocasi-

ão do ato constitutivo. Diferentemente do que ocorre nas sociedades anônimas, no caso de 

integralização do capital social das EIRELI por meio de bens, não é obrigatória a avaliação 

destes bens, ficando a cargo do empresário lhes atribuir valor, ficando este legalmente respon-

sável pela estimação exata do bem arrolado.  

Outro fato marcante ocorrido foi a propositura do PL 2.468/2011 Deputado Carlos Be-

zerra, através do qual pleiteia uma redução do requisito de pronta integralização do capital 

social das EIRELI para 50 salários mínimos, com o objetivo de abrir espaço para empresários 

de menor aporte financeiro. 

Embora com o valor do salário mínimo atual (R$ 937,00 no ano de 2017, conforme a 

Lei nº 13.152/2015), seja penoso para o empresário conseguir cumprir a exigência e integrali-

zar o capital social, a vantagem fica clara ao se saber que o titular só poderá ser responsabili-

zado nos limites do capital social integralizado. Logicamente, existem os casos excepcionais 

em que a limitação não se aplica, como quando há a desconsideração da personalidade jurídi-

ca, contudo, nos demais casos, o patrimônio pessoal do sócio fica devidamente resguardado. 

 

 

 

 

 

2.2. A Tributação da EIRELI 

 

A Lei 12.441/2011 foi criada tendo como um dos seus focos facilitar a vida do empre-

endedor, o que resultaria em um incentivo ao empreendedorismo. Por essa razão, as EIRELI 

podem adotar diversos tipos de tributação. 

As EIRELI, em tese, sofrem a mesma tributação das sociedades anônimas e das socie-

dades limitadas, ou seja, sob os regimes de tributação sobre lucro real ou sobre lucro presumi-

do. 

A vantagem trazida aos empresários se encontra na possibilidade das EIRELI adota-

rem o sistema de arrecadação destinado às micro e pequenas empresas. Este sistema de arre-
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cadação denominado “Simples Nacional” foi criado pela Lei Complementar nº 123/200643, e 

seu recolhimento é feito de forma bem simples, os tributos são unificados em um único do-

cumento de arrecadação e a alíquota varia conforme a receita bruta auferida no mês44. 

 

Compõem o Simples Nacional os seguintes tributos: 

 

(i) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

(ii) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

(iii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

(iv) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

(v) Contribuição para o PIS/Pasep; 

(vi) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 

(vii) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); e 

(viii) Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social. 

 

Ressaltando-se que as EIRELI constituídas por pessoa jurídica não podem usufruir dos 

benefícios reservados às micro e empresas de pequeno porte, conforme veda o art. 3º, § 4º, da 

Lei Complementar 123/2006. 

Uma vez que a EIRELI cumpra os requisitos necessários para aderir ao “Simples Na-

cional”, estará apta a recolher tributos neste sistema. 

 

 

2.3. Do Registro da EIRELI 

 

Assim como as sociedades limitadas e anônimas, para que a EIRELI possa ser consi-

derada de fato constituída, adquirindo assim personalidade jurídica, é indispensável o registro 

do seu ato constitutivo perante a respectiva Junta Comercial Estadual ou RCPJ. 

                                                           
43 BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempre-
sa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br 
44 ANAN JÚNIOR, Pedro. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: aspectos econômicos e 
legais. 1ª Edição. São Paulo: MP Editora, 2012. p. 45 
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Embora a EIRELI seja unipessoal, as exigências legais pertinentes ao ato constitutivo 

são as mesmas das sociedades simples, estando previstas no art. 997 do Código Civil de 2002. 

Cabendo-se ressaltar que a interpretação da lei se limita a um único titular. 

É função da Junta Comercial avaliar se foram cumpridas todas as exigências legais pa-

ra constituição da EIRELI, além das exigências feitas em relação ao contrato social pelo art. 

997 do Código Civil, também devem ser avaliadas quanto ao cumprimento do que dispõe a 

Lei nº 12.441/2011 e a Lei nº 8.934/199445, a qual versa sobre registros públicos de empresas 

mercantis. 

Com o objetivo de uniformizar o procedimento de registro das Juntas Comerciais de 

todo o país, o Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) editou a Instrução 

Normativa nº 10, a qual apresentava em seus anexos, manuais de registro para cada tipo de 

sociedade, inclusive para a EIRELI. 

 

 

2.4. A Limitação à Constituição de Múltiplas EIRELI por Titular 

 

Embora as EIRELI tenham trazido diversas inovações que facilitaram os trâmites para 

adquirir a personalidade jurídica, elas também apresentam alguns aspectos negativos, tal co-

mo a proibição de uma mesma pessoa natural possuir mais de uma EIRELI que consta no 

parágrafo 2º, do art. 980-A do Código Civil. 

Neste parágrafo, há alguns aspectos importantes a serem observados, primeiramente, a 

proibição é feita somente em relação às pessoas naturais, e o outro aspecto é que a lei não 

determina nenhuma sanção à violação da norma. 

Quanto ao primeiro aspecto, em tese, pelo fato da norma ser específica quanto à limi-

tação existir somente em face da pessoa natural, não se aplicaria para EIRELI constituídas por 

uma pessoa jurídica46. 

No tocante à inexistência de sanção à violação desta regra, a única medida possível de 

ser tomada em face da pessoa natural possuidora de mais de uma EIRELI, será o desenqua-

dramento das EIRELI excedentes, acarretando a perda das respectivas personalidades jurídi-

cas. 

                                                           
45 BRASIL. Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br 
46 MARIANI, Irineu. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: a nova pessoa jurídica 
no cenário brasileiro. 1ª Edição. Porto Alegre, RS: AGE, 2015. p. 73 
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Do ponto de vista social, esta limitação é muito negativa, pois limita o desenvolvimen-

to do empreendedor pessoa natural, o qual se vê impedido de expandir seus negócios por meio 

de EIRELI, sendo obrigado a adotar outro tipo de pessoa jurídica se assim o desejar. 

Embora a referida proibição dificulte parcialmente a expansão dos negócios do empre-

sário, existe vertente doutrinária favorável a esta vedação, conforme afirma Leonardo Pessoa 

em seu artigo titulado “A Lei nº 12.441/2011: a empresa individual de responsabilidade limi-

tada (EIRELI)”47: 

 

“Essa vedação é importante para evitar a evasão fiscal que poderia ser 

manejada por pessoas físicas que, visando a redução da carga tributá-

ria, constituiriam diversas EIRELIs ou, até mesmo, extinguiriam suas 

sociedades atuais para transformarem em EIRELIs, com o único pro-

pósito de redução da carga tributária.” 

 

2.5. A dissolução, recuperação e falência 

 

Antes de ser abordado o tema do capítulo, é importante discorrer brevemente sobre as 

diferenças entre as EIRELI simples e as empresárias. A Lei 12.441/2011 permitiu no parágra-

fo 5º, do art. 980-A, a constituição de EIRELI com objeto social composto por atividades não 

empresariais. 

Basicamente, a diferenciação entre as EIRELI simples e as empresárias ocorre neste 

aspecto. As EIRELI simples, não se encaixam no conceito de empresa previsto no art. 966 do 

Código Civil, enquanto as empresárias o fazem. Outro importante aspecto a ressaltar, é que as 

EIRELI simples, diferente das empresárias, não são fiscalizadas48 pelas Juntas Comerciais e 

sim pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Adentrando o assunto principal, a Lei 12.441/2011 estabelece no parágrafo 6º, do art. 

980-A, que as regras aplicadas às EIRELI serão as mesmas das sociedades limitadas quanto 

ao que não estiver previsto em legislação específica. Deste artigo, extrai-se que a dissolução, a 

                                                           
47 PESSOA, Leonardo. A Lei nº 12.441/2011: a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), de 27 
de julho de 2011. Revista Jus Navigandi, Teresina, 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/19629. 
48 No caso, as Juntas Comerciais não exercem fiscalização propriamente dita, executam apenas o arquivamento 
dos atos societários. 
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falência e a recuperação judicial das EIRELI empresárias estão sujeitas ao procedimento pre-

visto no Código Civil e na Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação Judicial)49. 

Falência, recuperação judicial e procedimento dissolutório são conceitos que não se 

confundem. Quando se aborda os temas falência e recuperação judicial, a primeira inferência 

que se faz é a impossibilidade de honrar os próprios compromissos e a insolvência. Já a disso-

lução, é o fechamento da empresa que pode ocorrer por força da lei ou por opção do empresá-

rio.  

Ressalta-se que a qualquer sociedade ou empresa individual, seja ela empresária ou 

não, está sujeita ao procedimento dissolutório, ao mesmo tempo que as EIRELI simples não 

estão sujeitas a falência ou recuperação judicial e extrajudicial, isto pelo fato destes dois ins-

trumentos legais não serem relacionados pelo art. 1.033 do Código Civil, o qual discrimina os 

fatos que dão causa à dissolução de sociedades simples. 

No que se refere às fases do procedimento dissolutório, a doutrina ainda não é pacífi-

ca, assim sendo, será utilizada a divisão em três fases adotada por Marlon Tomazette50. Sendo 

as três fases:  

 

(i) dissolução;  

(ii) liquidação e partilha; e  

(iii) extinção. 

 

A primeira fase é a dissolução, onde se nomeia o liquidante, se define o motivo da dis-

solução e é emitido o ato de dissolução. Encerrada a dissolução, se inicia a liquidação, que 

tem como objetivo a realização do ativo e o pagamento do passivo da sociedade, após pago o 

passivo, é realizada a partilha do patrimônio remanescente, caso exista, entre os sócios51. No 

caso das EIRELI, este patrimônio é somente transferido ao único titular. Uma vez pago o pas-

sivo e partilhado patrimônio remanescente, tem-se a última fase do procedimento, a extinção, 

na qual a baixa é averbada na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e 

publicado em diário oficial52. 

                                                           
49 BRASIL. Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: www.planalto.gov.br 
50 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 405 
51 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. Vol 1. 8ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 411. 
52 Ibidem. p. 416. 



31 
 

Devido ao fato das EIRELI serem sociedades unipessoais, algumas das normas utili-

zadas no procedimento dissolutório das sociedades limitadas acabam por ficar prejudicadas, 

como é caso de algumas das causas da dissolução, previstas pelos arts. 1.033, 1.044 e 1.087. 

Todas as hipóteses que demandem a existência de mais de um sócio sucumbem, restando ape-

nas a dissolução por opção do titular, a dissolução por exaurimento do objeto social e a possi-

bilidade de dissolução em razão da falta de autorização do Poder Público para exercício do 

objeto social, conforme os arts. 1.123 a 1.125 do Código Civil53. 

Quanto à indicação do liquidante, tem-se que não há disposição contrária à eleição de 

mais de um liquidante, desde que se trate de pessoas naturais. Também não há impedimento 

de se indicar para a função de liquidante, um sócio ou administrador da sociedade ou, no caso 

das EIRELI, o titular, de acordo com o estabelecido no art. 1.038 do Código Civil. Esta cir-

cunstância gera discussão no que concerne às EIRELI constituídas por pessoa jurídica. Em 

que pese à pessoa jurídica não possa exercer a função de liquidante, nada impede que um só-

cio ou titular desta pessoa jurídica possa ser indicado. 

No que se refere à falência e às recuperações judicial ou extrajudicial, estas se aplicam 

somente às EIRELI empresárias, e pode ser requerido, no caso da falência, por credor nos 

termos do art. 94 da Lei nº 11.101/05 ou pelo próprio titular e no caso da recuperação, pelo 

titular nos termos do art. 48 da mesma lei. 

 

 

3. PROJETO DE LEI N° 4.605/2009 

 

 

3.1 A REDAÇÃO ORIGINAL DO PROJETO DE LEI E A INTENÇÃO DO LEGIS-

LADOR 

 

O PL n° 4.605/2009, que deu origem à Lei das EIRELI, foi proposto pelo Deputado 

Federal Marcos Montes. O autor justificou a importância do tema abordado transcrevendo o 

                                                           
53 MARIANI, Irineu. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: a nova pessoa jurídica no cená-
rio brasileiro. 1ª Edição. Porto Alegre, RS: AGE, 2015. p. 166. 
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artigo intitulado “Sociedade limitada e a nova lei” de autoria do Prof. Guilherme Duque Es-

trada de Moraes, publicado pela Gazeta Mercantil em 30 de junho de 200354. 

Conforme retrata o autor, antes mesmo da proposição do Projeto de Lei, já havia sido 

tentado introduzir o conceito de sociedade unipessoal no direito brasileiro, contudo, sofreu-se 

grande resistência por parte da doutrina e dos legisladores, os quais não admitiam a existência 

de limitação de responsabilidade separada do conceito de sociedade. 

Nos projetos que antecederam o PL 4.605/2009, o objetivo era permitir que o empre-

sário pudesse exercer sua atividade econômica, de forma individual, sem que seus bens pesso-

ais corressem risco. Esta modalidade empresarial, à priori, abrangeria apenas as microempre-

sas. 

Embora o plano de criar um modelo de sociedade unipessoal brasileira tenha inicial-

mente sofrido resistência doutrinária, com o passar do tempo, tornou-se inevitável a criação 

desta modalidade empresarial, ainda mais, porque se tinha prova histórica da adaptação e do 

sucesso deste conceito no direitos chileno, argentino, francês e português, e ainda tendo sido 

publicada diretriz pelo Conselho da Comunidade Europeia visando harmonizar o conceito no 

âmbito comunitário55. 

O motivo principal que desencadeou a busca por inserir uma sociedade unipessoal ao 

ordenamento jurídico foi o fato de parte considerável das sociedades limitadas, recém incor-

poradas ao Código Civil de 2002, serem constituídas apenas em razão da limitação da respon-

sabilidade ao valor do capital social. Nas palavras do próprio autor, tratavam-se de “socieda-

des faz-de-conta”56, nas quais figuravam um sócio majoritário possuidor da maior parte das 

quotas da sociedade e um minoritário, que ali constava apenas para caracterização no conceito 

de sociedade. 

Ocorria, que a existência de muitas sociedades criadas por este artifício apenas para 

utilizar a vantagem da limitação de responsabilidade causava transtornos ao Poder Público 

que deveria arquivar os atos constitutivos todas as sociedades através das Juntas Comerciais, 

                                                           
54 MORAES, Guilherme Duque Estrada de. Sociedade limitada e a nova lei, Jornal Gazeta Mercantil, de 30-jun-
2003, p. 1, do Caderno “Legal e Jurisprudência”. Disponível em www.direitointegral.com/2011/08/empresa-
individual-de-responsabilidade.html 
55 MONTES, Marcos. Projeto de Lei nº 4.605/2009, de 4 de fevereiro de 2009. Acrescenta um novo artigo 985-A 
à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa individual de responsabilidade limitada e dá 
outras providências. p. 3 Disponível em: www.camara.gov.br.  
56 MONTES, Marcos. Projeto de Lei nº 4.605/2009, de 4 de fevereiro de 2009. Acrescenta um novo artigo 985-A 
à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa individual de responsabilidade limitada e dá 
outras providências. p. 4. Disponível em: www.camara.gov.br 
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além deste problema, também existiam, em menor escala, desentendimento entre os sócios o 

que poderia prejudicar a empresa. 

O Código Civil de 2002 importou o conceito de sociedade limitada que anteriormente 

era regido pelo D. n° 3.708/1919, na nova redação, o legislador se atentou a criar mecanismos 

que protegessem o sócio minoritário, aspecto que era falho na legislação anterior. Tal prote-

ção foi válida para as sociedades que de fato eram sociedades e não às “sociedades de facha-

da”. 

Para justificar o Projeto de Lei, o Autor exemplificou com uma das inovações trazidas 

pelo Código Civil, que era a limitação de cento e oitenta dias para inclusão de novo sócio ou 

dissolução da sociedade em casos de retirada, exclusão ou morte dos demais imposta pelo 

art.1.033, IV. A solução mais simples para essa questão certamente era a conversão da socie-

dade em uma sociedade unipessoal do que correr o risco de dissolução forçada. 

Além das vantagens já mencionadas, a aprovação do PL 4.605/2009 certamente traria 

desenvolvimento econômico e incentivo à regularização do empreendedor irregular, bem co-

mo, aumento de arrecadação tributária pelo Poder Público. 

 

 

3.2 CRIAÇÃO DE EIRELI LIMITADA A PESSOA NATURAL 
 

Na primeira versão apresentada do PL 4.605/2009, o art. 985-A determinava expres-

samente que o titular da EIRELI deveria ser pessoa natural. De fato, o plano inicial do legis-

lador era a criação de uma modalidade empresarial voltada ao empreendedor individual, mais 

especificamente ao pequeno e microempreendedor. 

Ao longo do processo legislativo, a redação do projeto foi sendo alterada conforme os 

pareceres apresentados pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-

cio (CDEIC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

Foi apensado ao processo principal o Projeto de Lei nº 4.953, de 2009, de autoria do 

Deputado Eduardo Sciarra, o qual propunha algumas alterações na redação do PL nº 

4.605/2009. Uma dessas alterações foi a retirada da limitação de criação da EIRELI apenas 

por pessoa natural. As relatorias das Comissões da Câmara do Deputados foram favoráveis à 
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alteração proposta, por entender que a EIRELI poderia ser constituída por qualquer pessoa 

capaz de exercer atividade empresária57. 

 

4. COMPARAÇÃO ENTRE A LEI N° 12.441/2011 E O PROJETO DE LEI N° 

4.605/2009 

 

 

4.1. ALTERAÇÕES SOFRIDAS PELO PL N° 4.605/2009 ATÉ A PROMULGAÇÃO 

DA LEI N° 12.441/2011 

 

O PL n° 4.605/2009 foi apresentado ao plenário da Câmara dos Deputados no dia 

04/02/2009, sendo recebido pela Mesa Diretora e distribuído à Coordenação de Comissões 

Permanentes para posterior parecer da CDEIC e da CCJC. 

No dia 08/04/2009, o Deputado Federal Eduardo Sciarra apresentou o PL n° 

4.953/200958, o qual tinha os mesmos objetivos e razões do PL n° 4.605/2009, porém propu-

nha algumas alterações mais detalhadas dos artigos do Código Civil, por esta razão, o PL 

mais recente foi apensado ao anterior. 

Na CDEIC, foi apresentado parecer favorável da relatoria para aprovação do PL n° 

4.953/2009 e da Emenda apresentada pelo Deputado Federal André Zacharow. No parecer 

referente ao PL n° 4.953/2009, o relator, Deputado Federal Guilherme Campos, afirmou ser 

favorável à aprovação de ambos os projetos de lei, mas optando pela utilização da denomina-

ção da espécie empresarial por “ERLI”, conforme propôs o Deputado Eduardo Sciarra ao in-

vés da denominação “EIRL”, proposta pelo Deputado Marcos Montes. 

A Emenda apresentada pelo Deputado André Zacharow também foi aprovada pela 

CDEIC e propunha a inclusão de um parágrafo quinto ao art. 985-A do Código Civil, no qual 

constaria previsão autorizando a utilização da pessoa jurídica unipessoal para prestação de 

serviços de natureza intelectual. 

                                                           
57 57 SCIARRA, Eduardo. Projeto de Lei nº 4.953/2009, de 31 de março de 2009. Altera o Código Civil, dispondo 
sobre a criação de Empreendimento Individual de Responsabilidade Limitada. p.1 Disponível em: 
www.camara.gov.br 
58 SCIARRA, Eduardo. Projeto de Lei nº 4.953/2009, de 31 de março de 2009. Altera o Código Civil, dispondo 
sobre a criação de Empreendimento Individual de Responsabilidade Limitada. Disponível em: 
www.camara.gov.br 
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Após aprovação do parecer final pela CDEIC, o processo foi remetido à CCJC para 

parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e mérito, e, posteriormen-

te, para elaboração da redação final. 

Na CCJC, o processo foi entregue à relatoria do Deputado Federal Marcelo Itagiba, o 

qual proferiu parecer favorável à aprovação de ambos os PL e ao Substitutivo aprovado pela 

CDEIC. 

O mencionado parecer afirmou que no processo não existia inconstitucionalidade tanto 

formal quanto material e nem injuricidade, estando em harmonia com o ordenamento jurídico, 

a técnica legislativa respeitou as regras regimentais e Lei Complementar n° 95/1998. Quanto 

ao mérito, a relatoria também foi favorável, contudo, apresentou Substitutivo com algumas 

modificações formais, as quais seguem abaixo elencadas:  

 

(i) Primeiramente, foi feita uma ressalva quanto à necessidade de alteração dos arts. 44 e 

1.033 do Código Civil para inclusão da EIRELI na relação das pessoas jurídicas disponíveis 

no ordenamento jurídico nacional; 

(ii) Foi feita também uma alteração do artigo do Código Civil que seria aditado, deixando de 

ser o art. 985-A e passando a ser o 980-A, bem como a troca da denominação “ERLI” propos-

ta pela CDEIC e constante no parágrafo segundo do projeto de lei, por “EIRELI” devido à 

melhor sonoridade da palavra; 

(iii) No caput do art. 980-A, foi retirado o termo que determinava que a constituição de EI-

RELI era ato exclusivo de pessoa natural, incluída exigência de valor mínimo para o capital 

social de cem salários mínimos e a limitação de titularidade de apenas uma EIRELI por pes-

soa natural foi removida do caput e transformada no parágrafo segundo; 

(iv) O parágrafo terceiro Substitutivo apresentado pela CDEIC tornou-se o parágrafo quarto 

da redação final, apenas sendo trocada a expressão “Secretaria de Receita Federal do Ministé-

rio da Fazenda” por “órgão competente”; 

(v) O parágrafo quarto tornou-se o parágrafo sexto da nova redação; e 

(vi) O parágrafo quinto que havia sido incluído pela Emenda de autoria do Deputado André 

Zacharow foi alterado no sentido de ampliar o rol de atividades elencados pelo artigo para 

prestação de serviços de qualquer espécie, ao invés de apenas atividades de cunho intelectual. 

 

A redação final apresentada pelo Deputado Odair Cunha não apresentou nenhuma al-

teração do último Substitutivo, tendo sido integralmente aprovada pelo Senado Federal e en-
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caminhada ao Poder Executivo, onde sofreu um veto presidencial no parágrafo 4° do art. 890-

A. 

O veto presidencial, embora controverso, retirou o parágrafo 4º, por entendê-lo desne-

cessário e passível criar controvérsias em caso de aplicação da desconsideração da personali-

dade jurídica em face das EIRELI, nos termos dos art. 50 e parágrafo 6º, art. 980-A, do Códi-

go Civil59. 

 

 

4.2. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE VEDE A CONSTITUIÇÃO DE 

EIRELI POR PESSOA JURÍDICA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, o Substitutivo apresentado junto ao parecer do 

Deputado Federal Marcelo Itagiba retirou do caput do art. 980-A o trecho que determinava 

que as EIRELI somente poderiam ser constituídas por pessoa natural. Além da retirada da 

referida norma, o Substitutivo incluiu o parágrafo 2º, o qual determina que pessoas naturais 

somente podem ser titulares de uma EIRELI. 

Ao se analisar tais modificações à redação, apresentadas pelo último substitutivo, fica 

nítido que a intenção do legislador era de fato permitir a constituição de EIRELI por pessoa 

jurídica. Se assim não o fosse, não teria nexo o parágrafo 2º fazer referência exclusiva às pes-

soas naturais titulares de EIRELI. 

Ao se retirar a previsão legal de exclusividade da constituição de EIRELI por pessoa 

natural, o legislador deu a entender que esta prática estaria permitida, isto se justifica com 

fundamento no princípio constitucional da legalidade que norteia o ordenamento jurídico. 

O princípio da legalidade está previsto nos arts. 5º, II, e 37, caput, da CRFB/1988, e 

tem o objetivo de regular a subordinação das pessoas, órgãos e entidades às normas e leis cri-

adas pelo Poder Legislativo60. 

No âmbito do Direito Privado, este princípio adota a teoria do comprometimento nega-

tivo, ou seja, somente será proibido o que estiver expressamente vedado pela lei. Por outro 

lado, no âmbito do Direito Público, a teoria adotada é a inversa, a legalidade deflui da exis-

tência de permissão na norma jurídica. 

                                                           
59 SALES, Fernando Augusto. Novos rumos do Direito Empresarial brasileiro: a Lei nº 12.441/2011 e a empresa 
individual de responsabilidade limitada. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2988, 6 
set. 2011. Disponível em: www.jus.com.br/artigos/19934. 
60 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 96  
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Como as EIRELI se inserem no plano do Direito Privado, a interpretação da Lei n°  

12.441/2011 deve ser feita com base na teoria do comprometimento negativo, ou seja, se não 

há texto legal proibindo a constituição de EIRELI por pessoa jurídica, então esta prática, a 

princípio, é permitida. 

É importante ressaltar, ainda, que a permissão ou não da constituição de EIRELI por 

pessoa jurídica não advém apenas da letra da lei, mas também da interpretação hermenêutica 

desta. 

Ao se analisar o posicionamento da doutrina em relação à titularidade de ações ou 

quotas das demais espécies societárias por pessoa jurídica, a interpretação é unissonamente 

favorável. Em outras palavras, a proibição da constituição de EIRELI por pessoa jurídica é 

uma corrente divergente à interpretação adotada quanto às outras espécies societárias. 

 

 

5. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 117/2011 DO DNRC 

 

 

5.1. MANUAL DE REGISTRO DE EIRELI 

 

No período em que foi promulgada a Lei n° 12.441/2011, o órgão público responsável 

pela organização do registro público de empresas era o Departamento Nacional de Registro do 

Comércio (DNRC), o qual tinha suas atribuições previstas no art. 20 da Lei n° 4.048/196161, 

dentre as quais, ressaltam-se as contidas nos incisos I e III, quais sejam: (i) supervisionar, no 

plano técnico, em todo o território nacional, a execução do registro do comércio e atividades 

afins; e (ii) organizar cadastro geral dos comerciantes e sociedades mercantis existentes no 

País. 

Com a promulgação da lei das EIRELI, a qual determinava que seriam aplicadas a este 

tipo de pessoa jurídica as regras referentes às sociedades limitadas, para os casos não previs-

tos pela lei específica, por consequência, a estas tornou-se exigido o registro empresarial na 

respectiva junta comercial no ato da constituição da sociedade. O DNRC, com o objetivo de 

uniformizar os procedimentos adotados pelas juntas comerciais de todos os Estados, criou a 

IN n° 117/2011. 

                                                           
61 BRASIL. Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de 1961. Dispõe sobre a Organização do Ministério da Indústria e 
do Comércio, e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br 
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A finalidade da IN n° 117/2011, era implementar o “Manual de Atos de Registro de 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI”, que disporia sobre toda a parte 

procedimental do registro das EIRELI perante o Poder Público. 

A IN n° 117/2011 não durou muito tempo, pois o DNRC foi extinto pelo Decr. n° 

8.001/201362 e substituído pelo DREI, órgão subordinado à Secretaria Especial da Micro e 

Pequena Empresa da Presidência da República (SEMPE). 

O DREI herdou as atribuições do DNRC, e por esta razão, aprovou a IN n° 10/2013, a 

qual trazia em seu anexo 5, o “Manual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI”. Basicamente, este novo manual não se diferenciava do manual antigo, proposto pela 

IN n° 117/2011 do DNRC. 

 

 

5.2 PROIBIÇÃO DA TITULARIDADE POR PESSOA JURÍDICA 

 

O primeiro manual de registro de EIRELI, implementado pela IN n° 117/2011 do 

DNRC, dispunha nos itens 1.2.10 e 1.2.11 sobre a capacidade para exercer titularidade de uma 

EIRELI. 

Os referidos capítulos determinavam, respectivamente, que apenas a pessoa natural 

que não possuísse impedimento legal poderia ser titular de EIRELI e que a titularidade era 

vedada à pessoa jurídica. 

Embora a Lei n° 12.441/2011 não fizesse qualquer vedação à constituição e titularida-

de da EIRELI por pessoa jurídica, a IN n° 117/2011, que regulava os registros empresariais 

nas juntas comerciais, criava uma barreira no momento do arquivamento dos atos constituti-

vos da EIRELI criada por pessoa jurídica. Ou seja, as juntas comerciais estaduais se negavam 

a registrar EIRELI constituídas por pessoas jurídicas com base no referido manual de registro. 

Mesmo após a revogação da IN n° 117/2011, e criação da IN n° 10/2013 pelo DREI, o 

problema não cessou, pois este importou os capítulos 1.2.10 e 1.2.11 do manual de registro de 

EIRELI anterior. 

                                                           
62 BRASIL. Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, altera o De-
creto no 7.096, de 4 de fevereiro de 2010, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, e dá outras providências. (Revogado pelo Decreto nº 8.579, de 2015). Disponível em: 
www.juntacomercial.pr.gov.br 
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Tal impedimento no registro empresarial fez com que a única maneira possível de uma 

pessoa jurídica conseguir constituir EIRELI fosse recorrer ao Poder Judiciário com o intuito 

de compelir a junta comercial a realizar o registro. 

 

 

5.3. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DREI PARA LEGISLAR SOBRE A 

MATÉRIA E DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DOS ITENS 1.2.10 E 

1.2.11 DO ANEXO 5 DA IN N° 10/2013 

 

Preliminarmente, antes de abordar a competência do DREI e a legalidade dos atos ad-

ministrativos editados por este órgão, é importante determinar em qual esfera do Poder Públi-

co ele se localiza. 

O DNRC, antecessor do DREI, foi criado pela Lei n° 4.048/1961, conforme arts. 17, 

II, e 20. Este órgão era diretamente subordinado à Secretaria do Comércio, a qual, era subor-

dinada ao Ministério da Indústria e Comércio, órgão pertencente ao Poder Executivo Federal. 

O Decr. n° 8.001/2013 e a Lei n° 10.683/201363 determinaram a extinção do DNRC e 

criação do DREI, órgão subordinado à SEMPE, que passou a executar as funções e prerroga-

tivas que antes eram atribuídas ao DNRC. A organização da Presidência da República e dos 

Ministérios foi novamente alterada, pela Lei n° 13.266/201664, a qual extingue a SEMPE e 

transfere as suas atribuições para a Secretaria de Governo da Presidência da República. Con-

tudo, esta última medida ainda não foi implementada, pois ainda não entrou em vigor a nova 

estrutura regimental do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nos temos do 

art. 17, do Decr. nº 9.038/201765, o qual define que será mantida a estrutura anterior até que se 

disponibilize a nova estruturação. 

                                                           
63 BRASIL. Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências. (Revogada pela Medida Provisória nº 782 de 2017). Disponível em: 
www.planalto.gov.br 
64 BRASIL. Lei nº 13.266, de 5 de abril de 2016. Extingue e transforma cargos públicos; altera a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e a Lei nº 
11.457, de 16 de março de 2007; e revoga dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Disponível em: 
www.planalto.gov.br 
65 BRASIL. Decreto nº 9.038, de 26 de abril de 2017. Aprova as Estruturas Regimentais e os Quadros Demons-
trativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 
Disponível em: www.planalto.gov.br 
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Assim sendo, enquanto não vigorar a nova estrutura do Ministério da Indústria, Co-

mércio Exterior e Serviços, o DREI continua subordinado à SEMPE, que por sua vez, faz 

parte da Presidência da República, e logo, pertence ao Poder Executivo. 

Quanto à competência do DREI para legislar sobre a capacidade da pessoa jurídica pa-

ra ser titular de EIRELI, existem alguns tópicos a serem abordados. 

Primeiramente, o art. 2° da CRFB/1988 estabelece a tripartição de poderes, a qual é 

regida pelo sistema de freios e contrapesos66, tal princípio constitucional prevê que os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário devem coexistir respeitando as competências e funções 

uns dos outros. 

Lembre-se que a função típica do Poder Executivo, onde está inserido o DREI, é a de 

administração do Poder Público67 e a competência administrativa da União Federal está pre-

vista no art. 21 da CRFB/1988. 

E que o art. 48, caput, da CRFB/1988 determina que cabe ao Congresso Nacional, ór-

gão responsável por exercer o Poder Legislativo, dispor sobre as matérias legislativas e com-

petência da União Federal, e que tais competências estão discriminadas no art. 22, da 

CRFB/1988, em especial, no inciso I, que inclui legislar sobre direito civil e comercial, que é 

exatamente o campo do direito onde se inserem as sociedades empresárias. 

Resta claro, portanto, que o DREI ultrapassou seus limites e adentrou na competência 

do Poder Legislativo ao editar os itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo 5 da IN N° 10/2013. 

E ainda, sendo o DREI órgão subsidiário ao Ministério do Desenvolvimento da Indús-

tria e Comércio Exterior e que o art. 87, parágrafo único, inciso II da CRFB/1988 determina 

que entre as atribuições dos Ministros de Estado consta a expedição de instruções para a cor-

reta execução das leis, decretos e regulamentos, tem-se que o DREI novamente passa dos li-

mites de sua competência, praticando a função jurisdicional de competência do Poder Judiciá-

rio68. 

Demonstrada a ausência de competência do DREI para legislar sobre matéria de direi-

to privado, é indispensável analisar a ilegalidade e a inconstitucionalidade contidas nos referi-

dos capítulos do Manual de Registro de EIRELI. 

O art. 17, do anexo I, do Decr. n° 8.579/2013 e o art. 17, do Decr. n° 9.038/2017, con-

juntamente, dispõem sobre a competência do DREI. Dentre as competências listadas, a que 

fundamenta a criação do Manual de Registro de EIRELI é a contida no inciso IV, do art. 17, 

                                                           
66 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 322. 
67 Ibidem. p. 433. 
68 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 462.  
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do anexo I, do Decr. n° 8.579/2013, qual seja, de coordenar a ação das juntas comerciais e 

RCPJ na execução do registro público de EIRELI. 

O DREI, na qualidade de órgão da administração pública, tem o poder discricionário 

apenas para coordenar o procedimento dos órgãos responsáveis por executar o registro públi-

co de empresas, nos termos da sua competência prevista.  

Não cabe ao órgão editar instrução normativa que imponha à sociedade obrigação que 

não esteja prevista em lei, conforme foi feito nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo 5 da IN N° 

10/2013. Neste caso, tratou-se de clara intervenção no ramo do Direito Privado, o que ofende 

o princípio constitucional da legalidade69, previsto no art. 5°, II, da CRFB/1988, portanto, os 

itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo 5 da IN N° 10/2013 são claramente inconstitucionais. 

Além da inconstitucionalidade, existe, ainda, ilegalidade destes itens em relação à Lei 

n° 12.441/2011, uma vez que a Instrução Normativa, norma infralegal, veda procedimento 

autorizado por lei ordinária. 

 

 

6. RAZÕES FAVORÁVEIS À CRIAÇÃO DE EIRELI POR PESSOA JURÍDICA E O 

POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS 

 

Diversas são as razões favoráveis à permissão da titularidade de EIRELI por pessoas 

jurídicas. Além do incentivo à regularização do empresário irregular, do aumento de arreca-

dação de impostos, e dos modos de tributação mais simplificados, os quais foram anterior-

mente comentados, existem outros benefícios exclusivos trazidos pelas EIRELI constituídas 

por pessoas jurídicas. 

Um destes benefícios, e possivelmente o principal, é a facilitação para que empresas 

estrangeiras abram subsidiárias no Brasil. Afinal, a pessoa jurídica estrangeira poderia consti-

tuir diretamente uma subsidiária, sem que seja necessário encontrar um sócio como nas socie-

dades limitadas. 

Outra importante razão favorável à constituição de EIRELI por pessoa jurídica é a 

possibilidade de criação de holdings compostas por EIRELI subsidiárias, as quais funcionari-

am de forma similar às subsidiárias integrais previstas no art. 251 da Lei das Sociedades Anô-

nimas. Esta hipótese de utilização da EIRELI ganha muito destaque pois seria o único caso 

                                                           
69 Ibidem. p. 96. 
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previsto no ordenamento jurídico que permitiria ao empresário organizar suas atividades e 

gerenciar seus riscos, conforme elucida Márcio Tadeu Guimarães Nunes: 

 

[...] permitir a constituição de EIRELI por pessoas jurídicas significa conce-
der a tipos societário outros, que não a sociedade anônima, a possibilidade 
de constituir subsidiárias integrais, a fim de auxiliar o empresário a organizar 
as suas atividades (project finance), gerenciando e direcionando os riscos de 
forma mais eficaz, o que reflete nos preços e na confiança dos credores de 
modo bastante positivo.70 

 

Importante ressaltar que a criação de EIRELI subsidiária seria exclusividade daquelas 

cujas titulares são pessoas jurídicas, estando vedada esta prática às EIRELI tituladas por pes-

soa física por força do parágrafo 2º do art. 980-A do Código Civil71. A lei proíbe expressa-

mente a criação de mais de uma EIRELI por pessoa natural, logo, a constituição de uma EI-

RELI por pessoa natural para servir de intermediária e permitir a criação de diversas outras 

subsidiárias desta EIRELI seria burlar a lei por meio de uma interpretação equivocada. 

Outra vantagem importante ao empresário trazida pela permissão de constituição de 

EIRELI por pessoa jurídica seria uma maior flexibilização do processo de transformação de 

outros tipos societário em EIRELI. 

Em caráter exemplificativo, no caso de retirada dos sócios de uma sociedade limitada, 

remanescendo apenas um sócio pessoa jurídica, esta sociedade estaria sujeita à dissolução no 

caso de não conseguir reaver a pluralidade de sócios dentro de 180 dias, conforme determina 

o art. 1.033, inciso IV, do Código Civil. Com a possibilidade de titularidade de EIRELI por 

pessoa jurídica, a mencionada sociedade limitada poderia transformar-se em EIRELI caso 

cumprisse os requisitos formais previstos na Lei n° 12.441/2011, evitando assim, a sua disso-

lução. 

Uma vez apresentados os principais motivos favoráveis à autorização da constituição 

de EIRELI por pessoa jurídica, passa-se a elencar e analisar em ordem cronológica, as princi-

pais decisões proferidas pelo Poder Judiciário acerca deste tema. 

A primeira decisão judicial favorável ao tema foi uma liminar em um mandado de se-

gurança impetrado pelas empresas PURPOSE BRAZIL LLC (empresa norte-americana) e 

PURPOSE CAMPAINGS BRASIL LTDA, com o objetivo de compelir o Presidente da Junta 

                                                           
70 NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. EIRELI – A Tutela do Patrimônio de Afetação. São Paulo: Quatier 
Latin, 2014. p 92. 
71 MARIANI, Irineu. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: a nova pessoa jurídica 
no cenário brasileiro. 1ª Edição. Porto Alegre, RS: AGE, 2015. p 73.  
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Comercial do Estado do Rio de Janeiro a se abster de rejeitar o arquivamento dos atos societá-

rios de transformação da segunda impetrante em EIRELI, sendo a primeira impetrante a titu-

lar da integralidade das quotas. 

Importante mencionar que as empresas almejavam justamente a utilização da trans-

formação da sociedade limitada provida de apenas um sócio pessoa jurídica em EIRELI para 

evitar a dissolução forçada da sociedade, o que certamente teria facilitado a solução do pro-

blema do empresário caso a Junta Comercial houvesse aceitado o arquivamento dos atos soci-

etários. 

A decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a ilegalidade contida no item 1.2.11 da IN nº 117/11 

do DNRC que no momento estava em vigor, e determinou que fosse mantida a singularidade 

acionária da segunda impetrante até que fosse encerrado o processo, garantindo que esta não 

sofresse risco de dissolução ou demais ônus relativos à condição de irregularidade72. 

A referida decisão foi alvo de agravo de instrumento manejado pela JUCERJA, o qual 

foi provido por decisão monocrática, declinando a competência para julgamento do processo 

para a Justiça Federal. 

A sentença proferida pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro73 denegou a segurança 

caçando a liminar ora concedida, com base no Enunciado 468 aprovado na V Jornada de Di-

reito Civil do Conselho da Justiça Federal74, o qual corroborava com a IN nº 117/11 do 

DNRC. 

Em que pese a decisão final do processo tenha sido desfavorável ao pleito das impe-

trantes, a decisão liminar criou um importante precedente ao reconhecer a ilegalidade contida 

no item 1.2.11 da IN nº 117/11 do DNRC. 

Outra importante decisão judicial, e uma das primeiras proferidas em segunda instân-

cia sobre o tema, foi prolatada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

em um mandado de segurança preventivo impetrado pela Fundação Alice Figueira de Apoio 

ao Instituto Maternos Infantil de Pernambuco em face do Presidente da JUCEPE75. 

                                                           
72 TJRJ - MS 0054566-71.2012.8.19.0001 - 9ª Vara de Fazenda Pública – Juíza de Direito Gisele Guida de Faria 
- DJERJ 13.03.2012 - p. 359. 
73 JFRJ - MS 0008231-27.2012.4.02.5101 - 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Juíza Federal Edna Carvalho 
Kleemann – e-DJF2R 02.05.2014 – p. 31 
74 JÚNIOR, Ruy Rosado de Aguiar. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: Enunciados Aprovados, Brasília: 
Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. Disponível em: http://www.cjf.jus.br  
75 TRF-5 – MS 0800278-98.2012.4.05.8300 - 4ª Turma Cível – Relator Des. Federal José Lázaro Alfredo Guima-
rães - 22.03.2013. 
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O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de impedir que a JUCEPE se 

negasse, com fundamento na IN nº 117/2011 do DNRC, a arquivar os atos constitutivos de 

EIRELI que seria constituída pela Fundação para desempenhar a atividade de farmácia, cuja 

receita seria destinada ao financiamento das atividades fim da impetrante. 

Ressalta-se que no referido caso, a titular da EIRELI seria uma fundação, portanto, 

pessoa jurídica não empresária. Este ponto merece destaque pois a doutrina não é unânime 

quanto a possibilidade de constituição de EIRELI por pessoa jurídica não empresária, de 

acordo com o entendimento de Paulo Leonardo Vilela Cardoso76, apenas pessoas jurídicas 

empresárias seriam aptas à titularidade de EIRELI. 

Inicialmente, o pedido de liminar foi indeferido, sendo interposto, pela impetrante, 

agravo de instrumento, no qual, o Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães, do 

TRF da 5ª Região, determinou a reforma da decisão e concedeu a liminar pleiteada. A JUCE-

PE apelou da decisão, argumentando que a impetrante se utilizou de mandado de segurança 

para atacar a Lei das EIRELI, o que não seria permitido por esta via procedimental, e no méri-

to, ratificou que o arquivamento dos atos constitutivos seria inviável. 

A Quarta Turma do TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso de apelação, ado-

tando como fundamento a extrapolação dos limites legais por parte da IN nº 117/2011 do 

DNRC, ao interpretar restritivamente o art. 980-A do Código Civil. 

Até o presente momento, o processo ainda não teve decisão definitiva, pois foi inter-

posto Recurso Especial pela JUCEPE e os autos encontram-se aguardando julgamento pelo 

STJ. Possivelmente será uma das primeiras, senão a primeira decisão proferida por tribunal 

superior acerca do assunto. 

As decisões comentadas certamente criaram precedentes favoráveis à constituição de 

EIRELI por pessoa jurídica, após suas respectivas prolações pelo Poder Judiciário, diversas 

outras decisões nesse sentido surgiram. 

Com o passar do tempo, o posicionamento do Poder Judiciário em relação à constitui-

ção de EIRELI por pessoa jurídica foi alterado. No princípio, o entendimento era pela veda-

ção, tendo sido elaborado enunciado específico neste sentido pelo Conselho da Justiça Federal 

por ocasião da V Jornada de Direito Civil. E à medida que as demandas judiciais foram sendo 

                                                           
76 CARDOSO, Paulo Leonardo Vilela. O Empresário de Responsabilidade Limitada. São Paulo: Saraiva, 2012. P 
96. 



45 
 

julgadas, foram criados precedentes que permitiram a mudança deste entendimento na maior 

parte dos tribunais federais do país. 

 

 

7. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 38/2017 DO DREI 

 

 

7.1. EDIÇÃO DA IN N° 38/2017 E REVOGAÇÃO DA IN Nº 10/2013 

 

No dia 03 de março de 2017, foi publicada pelo DREI a IN nº 38/201777, a qual revo-

gou integralmente a IN nº 10/2013 e consta em seu Anexo V, o novo Manual de Registro de 

EIRELI. 

O novo manual aboliu a proibição à titularidade de EIRELI por pessoa jurídica, e in-

cluiu no item 1.2.5, que versa sobre a capacidade para exercer titularidade de EIRELI sob a 

alínea c, as pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, bem como, removeu do rol de impe-

dimentos para a titularidade as pessoas jurídicas que não sejam legalmente impedidas, con-

forme consta no item 1.2.6. 

Com a entrada em vigor da nova norma, no que se refere à constituição de EIRELI por 

pessoa jurídica, foi sanada a ilegalidade contida no Manual de Registro de EIRELI anterior. 

A nova instrução normativa não especifica a razão da mudança de entendimento do 

DREI sobre o assunto, contudo, as possíveis razões são o reconhecimento, de ofício, pelo 

DREI da inconstitucionalidade e da ilegalidade constantes nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo 

V da IN nº 10/2013, uma vez que não foi movida ADI em face destes itens, ou, após as diver-

sas decisões judiciais obtidas autorizando a constituição de EIRELI por pessoa jurídica, cer-

tamente o DREI percebeu que seria impossível impedir esta prática, já que o Poder Judiciário 

estava constantemente deferindo os pleitos dos empresários neste sentido. 

Cabe ressaltar, ainda, que além de impossível, manter a proibição prevista na IN nº 

10/2013 seria também incompatível com o princípio da economia processual, uma vez que 

                                                           
77 BRASIL. Instrução Normativa n° 38, de 2 de março de 2017. Institui os Manuais de Registro de Empresário 
Individual, Sociedade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Cooperativa e Socie-
dade Anônima. Disponível em: www.drei.smpe.gov.br 
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todas as pessoas jurídicas interessadas em constituir uma EIRELI seriam obrigadas a recorrer 

à tutela do Poder Judiciário, o que certamente o oneraria ainda mais com diversos processos. 

 

7.2. FUTURAS REPERCUSSÕES DA AUTORIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 

EIRELI POR PESSOA JURÍDICA 

 

 Com a publicação da nova norma, a tendência é que não existam mais empecilhos à 

constituição e à titularidade de EIRELI por pessoas jurídicas. Os reflexos desta medida come-

çarão a ser notados à medida que o número de EIRELI deste tipo forem sendo constituídas. 

 Certamente, haverá crescimento do número de EIRELI tituladas por pessoas jurídicas 

estrangeiras, uma vez que a abertura de uma subsidiária adotando esta espécie societária é 

mais simples do que as demais espécies dotadas de personalidade jurídica. 

 Neste ponto de vista, esta inovação legal veio em boa hora, uma vez que o incentivo à 

vinda de investimento estrangeiro será benigno à economia do país no período de crise eco-

nômica e política que se encontra. Por consequência da instabilidade política, o grau de confi-

abilidade do Brasil para investimentos sofreu graves abalos, tendo sido rebaixado pelas prin-

cipais agências de classificação de risco e perdido o título de bom pagador78. Ao passo que se 

perderam investimentos, a tomada de medidas que incentivem a vinda do investidor é um bom 

passo a caminho da recuperação econômica. 

 Outra tendência é o surgimento das EIRELI originadas da transformação de outras 

pessoas jurídicas. A principal razão certamente será a preservação da personalidade jurídica 

em razão da ausência da pluralidade de sócios exigida pelas sociedades. Mesmo que o sócio 

remanescente não tenha o interesse de ser uma pessoa jurídica individual de forma definitiva, 

a transformação em EIRELI poderá ser uma solução temporária para manutenção da persona-

lidade jurídica por prazo superior aos cento e oitenta dias previstos no art. 1.033, IV do Códi-

go Civil até que consiga se reestruturar como sociedade. 

 Um terceiro resultado imaginável é a utilização das EIRELI para criação de holdings. 

O arranjo em holdings na maioria dos casos é utilizado por empresas de grande e médio porte 

para diversos propósitos, sendo os principais a organização e estruturação do capital e a reali-

zação de parcerias com outras empresas.  
                                                           
78 G1 ECONOMIA. Moody's tira grau de investimento do Brasil, de 24 de fevereiro de 2016. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/moodys-tira-grau-de-investimento-do-brasil.html 
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Embora na Lei das Sociedades por Ações já conste a possibilidade de criação de uma 

sociedade unipessoal nos arts. 251 a 25379, a subsidiária integral, esta sociedade tem requisi-

tos específicos, como a obrigatoriedade do tipo sociedade anônima e a vedação da sua consti-

tuição por sociedades estrangeiras, mesmo que autorizadas a funcionar no Brasil. 

A EIRELI funcionará como um tipo adicional de sociedade que poderá ser utilizada 

como subsidiária da sociedade holding, não estando submetida aos mesmos requisitos da sub-

sidiária integral. 

Em que pese estejam elencadas apenas as repercussões positivas da criação de EIRELI 

por pessoa jurídica, certamente surgirão também aspectos negativos. Um possível aspecto 

negativo será a má interpretação do art. 980-A, caput, do Código Civil, para constituir uma 

EIRELI sob titularidade de outra EIRELI, sendo a controladora constituída por pessoa natural, 

com o propósito de burlar o § 2º do art. 980-A do mesmo diploma legal. Decerto no caso de 

negativa do registro de EIRELI deste tipo, serão ajuizadas demandas judiciais pleiteando sua 

autorização, e caberá ao Poder Judiciário rechaçar tais pedidos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi esboçado, se extrai que a atividade comercial teve grande importân-

cia na formação da sociedade ao longo do tempo, tendo sido responsável por alavancar diver-

sos fatos históricos que culminaram com a formação do mundo atual. 

A EIRELI faz parte do ramo do Direito Empresarial, e se trata da denominação dada à 

sociedade limitada unipessoal pelo direito brasileiro, é um novo tipo de pessoa jurídica que 

inicialmente tinha o objetivo de permitir ao empreendedor individual pessoa natural limitar 

seu patrimônio sem que precisasse constituir sociedades de fachada. 

À medida que tramitou o processo legislativo referente PL n° 4.605/2009, a intenção 

do legislador mudou, no sentido de expandir a capacidade para constituição de EIRELI para 

qualquer pessoa, retirando da redação final, que originou a Lei n°12.441/2011, o artigo que 

determinava que a titularidade seria exclusiva a pessoa natural. 

                                                           
79 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 
www.planalto.gov.br 
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Com a entrada em vigor da Lei das EIRELI, o DNRC, órgão responsável por coorde-

nar os procedimentos internos de funcionamento das Juntas Comerciais, editou a Instrução 

Normativa n° 117/2011, a qual instituía o Manual de Registro de EIRELI. Em que pese o le-

gislador tenha optado por retirar da Lei da EIRELI a exclusividade de titularidade por pessoa 

natural, o referido manual de registro, manteve tal exigência, criando uma barreira prática ao 

registro de EIRELI titulada por pessoa jurídica. 

A Instrução Normativa n° 117/2011 não poderia dispor acerca da proibição da titulari-

dade de EIRELI por pessoa jurídica, isto porque: 

(i) o DNRC não tinha competência para legislar sobre matéria de direito privado; 

(ii) os itens 1.2.10 e 1.2.11 do manual de registro de EIRELI eram inconstitucionais em rela-

ção ao art. 5°, II, da CRFB/1988; e 

(iii) os itens 1.2.10 e 1.2.11 do manual de registro de EIRELI eram ilegais em relação ao art. 

980-A, caput, do Código Civil. 

 O DNRC foi extinto e substituído pelo DREI, que publicou a Instrução Normativa n° 

10/2013, contudo, o manual de registro de EIRELI manteve os mesmos termos do anterior. 

 Com base nestes fundamentos, foram ajuizadas diversas ações judiciais buscando 

compelir as juntas comerciais a realizarem o arquivamento dos atos constitutivos de EIRELI 

constituídas por pessoas jurídicas, as quais criaram precedentes judiciais e culminaram com a 

mudança de posicionamento do Poder Judiciário, o qual passou a ser favorável à tese ora em-

pregada. 

 Por fim, o DREI publicou a recente Instrução Normativa n° 38/2017, a qual admite a 

constituição de EIRELI por pessoa jurídica. Neste âmbito, em razão do pouco tempo de pu-

blicação da nova Instrução Normativa, os reflexos da possibilidade de criação de EIRELI por 

pessoas jurídicas ainda não se revelaram, sendo possível apenas se estimar quais seriam. 

 Dentre estas possíveis repercussões encontram-se: 

(i) O crescimento do número de EIRELI tituladas por pessoas jurídicas estrangeiras, uma vez 

que a abertura de uma subsidiária adotando esta espécie societária é mais simples do que as 

demais espécies dotadas de personalidade jurídica; 
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(ii) O surgimento das EIRELI originadas da transformação de outras pessoas jurídicas, tendo 

como principal objetivo a preservação da personalidade jurídica em razão da ausência da plu-

ralidade de sócios exigida pelos demais tipos de sociedade; 

(iii) A utilização da EIRELI como uma alternativa de pessoa jurídica individual de que poderá 

ser utilizada como subsidiária de sociedade holding, não estando submetida aos mesmo requi-

sitos da subsidiária integral; e 

(iv) Como aspecto negativo, a má interpretação do art. 980-A, caput, do Código Civil, para 

constituir uma EIRELI sob titularidade de outra EIRELI, sendo a controladora constituída por 

pessoa natural, com o propósito de burlar o § 2º deste mesmo artigo. 

 Embora não se possa ter certeza de quais serão todas as repercussões da IN n° 

38/2017, a expectativa é que as positivas sejam mais numerosas em relação às negativas, fa-

zendo com que as EIRELI tituladas por pessoa jurídica de fato se consolidem no ordenamento 

jurídico trazendo muitos benefícios ao empreendedorismo, e consequentemente, seja um dos 

meios de impulsionar o país à almejada superação da crise econômica. 
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