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Empresário 

- Após diversas discussões doutrinárias e projetos de lei que não 
foram aprovados para se introduzir no ordenamento jurídico 
brasileiro alguma hipótese de constituição de pessoa jurídica por 
uma única pessoa natural, a Lei 12.441/2011 foi publicada no 
Diário Oficial da União (DJU), de 12/07/2011, e trata da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, “EIRELI”. 

 

- Com a EIRELI haverá uma criação de um novo ente, que irá 
assumir os direitos e obrigações da atividade empresária. 
Importante ressaltar que a EIRELI não tem natureza jurídica de 
sociedade empresária, mas trata-se de uma nova categoria de 
pessoa jurídica de direito privado. 



Empresário 

- Nem toda pessoa poderá constituir uma EIRELI, haja vista que 
o caput do art. 980-A do Código Civil exige que, no ato de 
constituição, no mínimo, seja estabelecido um capital não inferior 
a 100 (cem) salários mínimos. 

 

- Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada 
será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do 
capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. 



Empresário 

- Ao formar pessoa jurídica a EIRELI será um sujeito autônomo 
de direitos e obrigações.  

 

- Autonomia patrimonial própria: somente o patrimônio da 
pessoa jurídica que, em regra, responde por suas obrigações.  

 

- Para se atingir o patrimônio particular do titular da EIRELI, 
deve-se ter a desconsideração da personalidade jurídica ou 
alguma exceção à limitação da responsabilidade.  



Empresário 

-Em virtude das divergências de entendimentos sobre a Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, na última Jornada de 
Estudos, o Conselho da Justiça Federal aprovou alguns 
enunciados sobre o tema, quais sejam: 

 

• Enunciado nº 468 - A empresa individual de responsabilidade 
limitada só poderá ser constituída por pessoa natural. 

 

• Enunciado nº 469 - A empresa individual de responsabilidade 
limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico 
personificado. 



Empresário 

• Enunciado nº 470 - O patrimônio da empresa individual de 
responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa 
jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa 
natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto 
da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

• Enunciado nº 471 - Os atos constitutivos da EIRELI devem ser 
arquivados no registro competente, para fins de aquisição de 
personalidade jurídica. A falta de arquivamento ou de registro 
de alterações dos atos constitutivos configura irregularidade 
superveniente. 

 



Empresário 

• Enunciado nº 472 - É inadequada a utilização da expressão 
“social” para as empresas individuais de responsabilidade 
limitada. 

 

• Enunciado nº 473 - A imagem, o nome ou a voz não podem ser 
utilizados para a integralização do capital da EIRELI. 

 


