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INTRODUÇÃO 

EIRELI 
Empresa com um único titular 

 

 Intuito: Exploração da atividade econômica sem colocar em risco os bens 
pessoais do empresário 



 

1980: Discussão da aplicabilidade para microempresas 

1990: A sociedade unipessoal de responsabilidade limitada já estava  
inserida no direito europeu 

No Brasil: anteprojetos criando EIRLs, nova lei das limitadas 

2002: Novo Código Civil 

2002 a 2008: Aumento de sociedades limitadas constituídas para limitar 
a responsabilidade do empresário ao valor da empresa. Grande parte o 
sócio majoritário detém a quase totalidade do capital social 

2009: Apresentação do Projeto de lei para instituir a empresa individual 
de responsabilidade limitada  

2011: Aprovada a redação final e remessa ao Senado Federal    
 Transformação na Lei Ordinária 12.441/2011  

 

HISTÓRICO SOCIAL 



 

Projeto de Lei 4605/2009 

 

Lei 12.441/2011 

 

IN  DNRC (atual DREI) 117/2011 

 

IN  DREI 38/2017 

 

HISTÓRICO LEGISLATIVO 



 Lei 12.441/2011 - Altera os seguintes artigos da Lei nº 10.406, de 10 de   
           janeiro de 2002 (Código Civil): 

 

Artigo 44: EIRELI passa a ser inserida no rol de pessoas jurídicas de 
direito privado 

Artigo 980-A: permite a constituição de empresa individual de 
responsabilidade limitada 

Artigo 1033: não configura a falta de pluralidade de sócios 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR 



TÍTULO I-A 
(Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

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.         (Incluído pela Lei nº 
12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual 
de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa 
modalidade.          (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária 
num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.        (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 4º ( VETADO).          (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de  
qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca  
ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.  
        (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades 
limitadas.         (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

 

ART. 980-A. 
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Uma única pessoa titular da totalidade do capital social  

 

Requisitos: a) capital integralizado: 100 vezes o maior salário mínimo 

 b) nome: EIRELI 

 

Limites: a) pessoa natural somente pode figurar em uma EIRELI 

 

 

 

EIRELI 



 Junta Comercial:  

Indeferimento de pedido de constituição de pessoa jurídica como titular 
pelas Juntas Comerciais com base na IN DNRC (atual DREI) 117/2011 e, 
posteriormente, na IN 10/2013, segundo as quais: 

   1.2.11 - IMPEDIMENTO PARA SER TITULAR  

 Não pode ser titular de EIRELI a pessoa jurídica, bem assim a pessoa 
 natural impedida por norma constitucional ou por lei especial. 

 

Ações Judiciais:  

O DREI não pode inovar no ordenamento jurídico e estabelecer  

restrições não previstas em lei, sua função é regulamentar a  

legislação em vigor 

 

 

PRÁTICA 



 

Processo de revisão – sociedade e consulta pública 
 

IN 38/2017: Novo Manual da EIRELI 
1.2 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS  
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI poderá ser 
constituída tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, nacional ou 
estrangeira.  
Do ato constitutivo da EIRELI constituída por pessoa natural deverá constar 
cláusula com a declaração de que o seu titular não participa de nenhuma outra 
empresa dessa modalidade.  
A constituição de EIRELI por pessoa jurídica impede a constituição de 
 outra com os mesmos sujeitos naturais integrantes a titular, em respeito  
ao disposto no § 2º do art. 980-A do Código Civil. 

 

IN 38/2017 



 

Pessoa jurídica nacional ou estrangeira 

 

Representação: 

IN 38/2017  

2.2.1 Por se tratar de empresa com necessariamente apenas um titular, este 
poderá indicar a pessoa natural que entender adequada para representá-lo, 
como procurador, na(s) decisão(ões). Não se aplica à EIRELI,  

portanto, o requisito aplicável às sociedades limitadas previsto  

no § 1º no art. 1.074 do Código Civil.   

IN 34/2017  

Art. 2º - Procuração à representante no Brasil 

 

TITULAR 



 

 Não há restrição expressa na Lei: Artigo 980-A, § 2º  

 

 

Questionamento:  
Pessoa Jurídica estrangeira pode ser titular de mais de uma EIRELI? 

TITULAR 



TÍTULO I-A 
(Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

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.         (Incluído pela Lei nº 
12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual 
de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa 
modalidade.          (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária 
num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.        (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 4º ( VETADO).          (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de  
qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca  
ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.  
        (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades 
limitadas.         (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

 

ART. 980-A. 
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Doutrina: 
“A interpretação correta do Código Civil é a de que a pessoa jurídica pode 
constituir uma ou mais EIRELIs.” (advogado e professor titular de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito da PUC/SP, Fábio Ulhoa Coelho) 

 

IN 38/2017: Não há expressa vedação  
1.2 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS  
A constituição de EIRELI por pessoa jurídica impede a constituição de outra com os 
mesmos sujeitos naturais integrantes a titular, em respeito ao disposto no § 2º do art. 980-A 
do Código Civil. 
 

1.2.3 CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO ATO CONSTITUTIVO 
 j) Declaração de que o seu titular não participa de nenhuma outra empresa 
 dessa modalidade, se o titular for pessoa natural.  

 

Interpretação atual das Juntas Comerciais  

 

ANÁLISE 



 

Não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no 
País 

 

 

  

 

 

Não há menção expressa na Lei: Artigo 980-A 

 

 

 

Questionamento 1:  
O capital social precisa ser integralizado no ato de constituição? 

CAPITAL SOCIAL 



 

IN 38/2017 

1.2.3 CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO ATO CONSTITUTIVO 

 b) Capital, expresso em moeda corrente; 

 c) Declaração de integralização de todo o capital (art. 980-A do Código 
 Civil);  

 

1.2.9 CAPITAL 

 O capital da EIRELI deve ser inteiramente integralizado no  
momento da constituição e quando ocorrerem aumentos futuros. 

  

Interpretação atual das Juntas Comerciais 

 

 

ANÁLISE 



  

 

 

 

 

Possíveis formas: Integralização em moeda corrente  

        Integralização com bens (1.2.9.1 IN 38/2107) 

        Integralização com quotas de outra sociedade (1.2.9.2   
        IN 38/2107) 

 

Questionamento 2: 
 Integralização no ato de constituição no caso de pessoa jurídica estrangeira 

como titular da EIRELI? 

CAPITAL SOCIAL 



 Fato: Antes da constituição da EIRELI não há: CNPJ da receptora do 
 investimento; RDE-IED 

 
Como viabilizar? 

 
Depósito no Banco do Brasil S/A tal como ocorre no 
caso da S/A? 
(Deposito em dinheiro, cujo valor pode ser levantado 
após a constituição da empresa) 
Posicionamento do Banco  
Ação  

 

Interpretação atual das Juntas Comerciais  
 

INTEGRALIZAÇÃO EM MOEDA CORRENTE 



 

Receita Federal 

 

Junta Comercial  

 

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 



Vantagens:   

  Independência do patrimônio social e do titular 

  Proteção aos bens pessoais do titular 

  Desnecessidade de ter sócio  

Desvantagens: 

  Capital mínimo 

  Se houver recusa da Junta Comercial que a pessoa jurídica  
seja titular de mais de uma EIRELI 

Impasses: 

     Demora do processo para abertura de conta 

    Demora na integração de sistemas 

 

VANTAGENS, DESVANTAGENS, IMPASSES 



  
 
 

  

 

Muito Obrigada! 

 

 

Michele Haidar 

michele.haidar@saeki.com.br | T: + 55 11 3016-8400 

www.saeki.com.br 

  

mailto:michele.haidar@saeki.com.br

