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RESUMO – Empresas Individuais, Sociedades Limitadas e Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI), são os tipos mais comuns de empresas no Brasil. Sendo que a EIRELI é 
considerada uma nova modalidade de empresa que visa facilitar e incentivar sem distinção a 
atividade empresarial e assim, inibir o comerciante de tentar encontrar brechas na lei ou, se manter 
na informalidade, uma vez que o mau êxito dos negócios poderia acarretar grandes prejuízos, tanto 
para o empresário quanto ao desenvolvimento do país. Desta forma este estudo teve como objetivo 
apontar as vantagens e/ou desvantagens proporcionadas ao empresário, que investe seus recursos 
de forma individual. Para cumprir tal objetivo, buscou-se analisar a lei nº 12.441/2011, antes e depois 
de sua promulgação. Para o alcance deste objetivo, utilizou-se levantamento bibliográfico e estudo 
empírico, o que propiciou evidenciar que essa nova modalidade tem capacidade de auxiliar a 
diminuição da informalidade, incentivando muitos empreendedores a instalar seus estabelecimentos 
sem temer os riscos de comprometer seu patrimônio pessoal e sua vida particular. Conclui-se com 
esse estudo que os benefícios advindos da EIRELI foram significativos principalmente a respeito da 
responsabilidade limitada, que trouxe segurança ao patrimônio pessoal do empresário, sendo uma 
opção vantajosa para quem decide investir seus recursos de forma individual no Brasil. Embora 
existam algumas desvantagens como, por exemplo, a necessidade do capital mínimo estabelecido 
ser de 100 (vezes) o maior salário mínimo vigente no país, o que ainda causa algumas controvérsias. 
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Introdução 
 
A figura da Empresa Individual com Responsabilidade Limitada (EIRELI) já existe há muitos 

anos, como em Portugal (que já tem modalidade semelhante desde 1986), Dinamarca, França, 
Espanha, Bélgica, Chile, dentre outros. Em alguns países, inclusive, o empreendedor pode escolher 
modalidades de sociedade para montar a empresa individual, como a sociedade anônima de capital 
fechado. (SARUÊ E GONDIM, 2011) 

Embora regulamentada tardiamente no Brasil, pode-se dizer que nosso pais se demonstrou 
preocupado com o empreendedorismo, e em incentivar sem distinções as atividades empresariais, 
como a EIRELI. (CARREIRA, 2011), 

Essa modalidade de empresa permite que o empresário, mesmo atuando de forma 
individual na constituição da empresa, tenha seu patrimônio pessoal destacado do patrimônio da 
empresa, de forma que, em linhas gerais, estes não se confundam e respondam de forma separada 
pelas dívidas que o empresário venha a contrair. (SOUZA FILHO, 2012) 

Panfilo (2012) comenta também que não existe qualquer incompatibilidade da EIRELI se 
enquadrar no regime tributário das Microempresas (ME) ou das Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
desde que preencham os pressupostos exigidos pelo art. 3º da Lei Complementar 123/2006. Sendo 
esse mais um ponto positivo, visando ampliar os benefícios para o empresário constituir uma EIRELI. 

Sendo assim, a EIRELI possui vantagens e desvantagens que devem ser analisadas antes 
de se pretender avançar no exercício da atividade empresarial. Desta forma, o tema tem relevância 
junto aos empreendedores no Brasil, principalmente aqueles que possuam poucas condições de 
iniciarem a atividade empresarial, e desejam obter maiores informações sobre o melhor caminho a 
seguir na abertura de um empreendimento próprio que não lhes cause danos no futuro em virtude da 
possível mortalidade da empresa que, no Brasil, ainda encontra-se em índices elevados. 

Dentro do contexto da regulamentação da Lei nº 12.441/2011, este estudo demonstra-se 
relevante mediante a necessidade de identificar os possíveis motivos que levaram ao surgimento 
dessa nova modalidade de empresa no Brasil, visando posicionar o empresário como optar por 
investir seus recursos de forma individual na EIRELI. 

Além disso, os profissionais que atuam diretamente no auxílio aos possíveis 
empreendedores necessitam de uma fonte de informação que lhes permitam sanar as dúvidas de 
seus clientes quanto à escolha da melhor opção de empreendimento que por ventura desejem iniciar. 

 
 

Objetivos 
 
Este estudo é derivante do projeto de Extensão, sob a Coordenação do Professor Everaldo 

da Silva junto ao Departamento de Contabilidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que 
tem como atividade principal: Auxílio aos Empreendedores no Processo de Abertura e Constituição 
de Micro Empresas. 

 Desta forma este estudo teve como objetivo Geral: verificar os possíveis benefícios 
que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) pode trazer para a pessoa física do 
empresário no Brasil. 

 Especificamente, objetivou: 
a) Identificar os pressupostos básicos sobre EIRELI à luz da Lei 12.441/2011; 
b) Apresentar as diferenças e similaridades entre Empresário Individual e a EIRELI; 
c) Detectar as possíveis vantagens e desvantagens da EIRELI. 
  
 

Metodologia 
 
A presente pesquisa foi classificada como: estudo de caso com elementos de pesquisa 

exploratória, desenvolvida com base no método dedutivo que segundo Gil (1989, p.28) parte de 
princípios considerados como verdadeiros e indiscutíveis para chegar a conclusões de maneira 
puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica.  

Sendo definida como uma pesquisa bibliográfica, por Lakatos e Marconi (2003, 193), sendo 
que esta é caracterizada utilização de fontes secundárias, abrangendo “bibliografia já tornada pública 
em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação orais” 
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Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico com intuito de recolher informações, com 
o objetivo de fundamentar conceitos a respeito da EIRELI e fazer um comparativo entre Empresário 
Individual X EIRELI. 

A relevância desse trabalho se dá mediante a necessidade de posicionar o empresário 
frente à EIRELI, e visa demonstrar quais as possíveis vantagens ou desvantagens. Nesse contexto 
para que o problema de pesquisa apresentado seja alcançado, faz-se necessária a realização de tal 
projeto trazendo resposta satisfatória à pesquisa realizada. 

O cronograma a ser seguido é de quatro meses: de setembro à dezembro de 2012 com 
objetivo de alcançar as metas traçadas neste projeto. 

Contudo a de se ter disciplina, dedicação e comprometimento para alcançar tais objetivos a 
fim de realizar um trabalho que permita aplicação prática e direcionamento a futuros trabalhos de 
cunho científico. 

Para desenvolver as etapas da pesquisa foi criado um roteiro de metodologia que mostra os 
principais eventos em ordem cronológica que resultaram em mais pesquisas, ou análises de 
resultados e sugestão de melhorias ao sistema de custos da empresa. 

 
 

Resultados 
 
A Lei nº 12.441/2011, que instituiu a EIRELI no Brasil, proporcionou ao empresário que 

optou exercer sozinho a atividade empresarial, a oportunidade de escolher entre duas modalidades: 
Empresário Individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O objetivo principal de se 
admitir a criação de uma empresa integrada por apenas uma pessoa, segundo Cardoso (2012), é o 
de se evitar fraudes na constituição de sociedades (inclusão de familiares ou “laranjas” com 
percentual simbólico do capital social) à medida que limita a responsabilidade do sócio ao capital 
social, distinto e separado do seu patrimônio pessoal. 

Abaixo segue quadro que apresenta as diferenças e similaridades existentes entre o 
Empresário Individual e a EIRELI. 

 
QUADRO 1:  Empresário Individual x  EIRELI 

 
SITUAÇÃO Empresário Individual EIRELI 

Precisa de sócio? Não Não 

Possui limitação de responsabilidade? Não Sim 

Há necessidade de capital social mínimo? Não 
Sim, 100 vezes o maior salário mínimo 
do País. 

Utiliza firma para exercício da empresa? 

Sim. Deve utilizar firma constituída por 
seu nome, completo ou abreviado, 
aditando-lhe se quiser, designação 
mais precisa da sua pessoa ou do 
gênero de atividade. 

Sim. Deve utilizar firma constituída por 
seu nome, completo ou abreviado, 
aditando-lhe se quiser, designação mais 
precisa da sua pessoa ou do gênero de 
atividade. Ao final deve constar a sigla 
EIRELI. 

Utiliza denominação para exercício da 
empresa? 

Não 
Sim. A empresa pode utilizar nome 
fantasia seguida da sigla EIRELI. 

É possível ter mais de uma empresa do 
tipo registrado em seu nome? 

Não Não 

Pode surgir da transformação de sociedade 
que passa a ter apenas um sócio? 

Sim 
 
 

Sim 

Pode ser utilizada para exploração de 
atividades ligadas à exploração de direito 
autoral ou de imagem? 

Sim Sim 

Aplicam-se, quando cabíveis as regras de 
sociedade limitada? 

Não Sim 

Fonte: SESCON-DF. Cartilha EIRELI – 2011. Material disponível em: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/eireli/Cartilha%20Eireli%2020x25_alta.pdf. Acesso em 18/04/2013, p. 18. 

 
Lembra-se que o empresário individual é pessoa física que idealiza, dirige e exerce, de 

forma habitual, atividade econômica empresarial, a fim de atender as suas necessidades e as do 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/eireli/Cartilha%20Eireli%2020x25_alta.pdf


11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 4 

mercado, sem se unir a um sócio. Neste caso, o empresário tem seu patrimônio pessoal e 
empresarial vinculado de forma integral. Não havendo separação patrimonial, ou seja, na 
eventualidade de um endividamento, ele compromete tanto seu negócio quanto seus bens pessoais, 
correndo o risco de, por exemplo, perder um imóvel próprio para saldar dívidas da empresa. (SOUZA 
FILHO, 2012) 

Analisando o quadro 1, pode-se dizer que o empresário individual passa a ser uma opção 
desfavorável ante a EIRELI. Pois, essa nova modalidade trás consigo todos os benefícios do 
empresário individual e mais as garantias advindas das sociedades limitadas, que era o principal 
problema encontrado por quem optasse por exercer empresa de forma individual. 

A EIRELI pode ser vista como vantajosa para os empresários brasileiros, para aqueles que 
desejam empreender atividades por conta própria, tornando-se o próprio patrão. Atende ao princípio 
de incentivo à pequena e média empresa, pelo qual o Brasil luta há muitos anos e incentiva muitos 
empreendedores a instalar seus estabelecimentos sem temer os riscos de comprometer seu 
patrimônio pessoal e sua vida particular se a área do negócio lhe for desfavorável. (ROQUE, 2012) 

Um dos maiores benefícios advindos da criação da EIRELI, que podem ser citadas, é sem 
dúvida a diminuição da informalidade. Alem deste beneficio, Spinelli (2012) aponta outras vantagens 
desta nova modalidade empresarial, dentre as quais se destaca a viabilização da exploração da 
atividade econômica com limitação da responsabilidade, ou seja, o patrimônio pessoal do titular da 
EIRELI não responde pelos débitos decorrentes da atividade empresarial. O mesmo não ocorre com 
o empresário individual, que responde pelas dívidas com todo o seu patrimônio pessoal. 

Esta medida auxilia a colocação do empreendedor individual no mercado, podendo limitar 
as suas perdas em caso de insucesso da empresa, sem que para isso tenha de constituir uma 
sociedade de fachada. (SALES, 2011) De forma direta ou não, traz ao empresário mais segurança na 
hora de investir seus recursos em atividades empresariais no Brasil. 

Além disso, a EIRELI garante que o empresário registre a empresa sem a necessidade de 
outro sócio, não comprometendo seus bens pessoais em cobranças de qualquer natureza por dívidas 
contraídas pela empresa, salvo em determinações legais, representando assim, grande vantagem ao 
mercado Brasileiro. (VESLASCO JUNIOR, 2012) 

Em contrapartida como afirma Roque (2012) a EIRELI pode não inspirar tanta confiança aos 
seus credores, como bancos e fornecedores, pois a desvinculação do patrimônio pessoal diminui a 
garantia.  

Em linhas gerais a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada está sendo alvo de 
críticas, principalmente pela existência da necessidade de capital social mínimo, considerado alto, por 
se equiparar a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. 

É extremamente alto, uma vez que, na maioria dos casos, quem efetivamente utilizará a 
EIRELI são pequenos empreendedores, que não possuem tais recursos, pois de acordo com Spinelli 
(2012) se o objetivo é incentivar o exercício da atividade econômica, não faz sentido à imposição de 
capital social mínimo dessa magnitude.  

Nesta linha May (2012) também disserta que o capital mínimo necessário na EIRELI é 
excessivamente alto, se levar em conta que é notório que parcela majoritária dos empreendimentos 
no Brasil é constituída por micro e pequenas empresas. Sendo que o estabelecimento de um valor 
tão alto para a desejada autonomia patrimonial da empresa equivale a negá-la ao empreendedor. 

Segundo Dias (2012, p.9) que ao “fixar em cem salários mínimos o capital mínimo a ser 
integralizado pelo empresário individual, a norma em comento acaba por impedir que diversos 
potenciais novos empreendedores se apresentem ao mercado”. 

Ao se pesquisar as opções da pessoa física do empresário antes da Lei 12.441/2011 pode-
se com maior clareza, identificar as peculiaridades e diferenças dessa nova figura, a Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada. Visto que as duas já existentes, o Empresário Individual e a 
Sociedade de Responsabilidade Limitada, se assemelham muito a essa nova modalidade de 
empresa. 

Com isso, pode-se constatar que os benefícios para o empresário no Brasil, decorrentes 
dessa nova modalidade empresarial, foram significativos principalmente a respeito da 
responsabilidade limitada, que trouxe segurança ao patrimônio pessoal do empresário. Visto que a 
questão de maior preocupação dos empresários tende a estar relacionada ao seu patrimônio pessoal.  

Mediante o levantamento bibliográfico da Lei 12.441/2011 que regulamenta a EIRELI, 
visando esclarecer as regras e requisitos para constituição dessa modalidade de empresa, foi 
possível detectar suas possíveis vantagens e desvantagens. A promulgação dessa lei teve como 
intuito criar mecanismos de redução da informalidade no Brasil e desmotivar a criação de sociedades 
com sócios fictícios, proporcionando ao empresário maior segurança para fazer seus investimentos. 
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Nesse aspecto, a vantagem advinda da limitação de responsabilidade é a principal característica para 
o sucesso dessa modalidade. 

 
 
O quadro 2 apresenta as principais vantagens e desvantagens da EIRELI. 
 

QUADRO 2:  VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EIRELI 
 

EIRELI 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 Personalidade jurídica 

 Limitação na responsabilidade do sócio ao capital social, 
com distinção do capita patrimonial do seu patrimônio 
pessoal; 

 Podem ser aplicadas as regras quando cabíveis das 
Sociedades Limitadas. 

 Podem se enquadrar no regime tributário das ME ou das 
EPP; 

 Representa incentivo à pequena e média empresa, com 
a diminuição da existência de fraudes realizadas na 
constituição de sociedades, com a inclusão de familiares ou 
“laranjas”  

 Não poder registrar mais de uma empresa do tipo em seu 
nome 

 Fixar em cem salários mínimos o capital mínimo a ser 
integralizado pelo empresário individua; 

 Pode não inspirar tanta confiança de terceiros; 

Fonte: os autores (2013) 
 
Desta forma observa-se que as vantagens que a Empresa Individual de Responsabilidade, 

superam as possíveis desvantagens questionadas como o limite de capital, e o crédito pela 
diminuição da garantia. Pois, essa modalidade de empresa permite que o empresário, mesmo 
atuando de forma individual na constituição da empresa, tenha seu patrimônio pessoal destacado do 
patrimônio da empresa, podendo assim investir sem medo do insucesso de seu investimento. 
 
 
Conclusões 

 
Conclui-se com esse estudo que os benefícios advindos da EIRELI foram significativos 

principalmente a respeito da responsabilidade limitada, que trouxe maior segurança ao patrimônio 
pessoal do empresário. Esse tema em questão já vinha sendo discutido no Brasil, uma vez que falta 
segurança para o empreendedor investir de forma individual, visto que o risco de insucesso é 
proporcional ao tamanho do investimento, restava ao Empresário Individual optar por atividades com 
menores riscos, sendo notório, que essa “ilimitação de responsabilidade” prejudica o desenvolvimento 
do país. Pois, levava o comerciante muitas vezes a tentar encontrar brechas na lei como as 
“sociedades de fachadas” ou, se manter na informalidade. 

A Lei 12.441/2, que regulamentou a EIRELI esclarece regras e requisitos para constituição 
dessa modalidade de empresa. Vale ressaltar que se aplicam à empresa individual de 
responsabilidade limitada, no tocante, das regras previstas para as sociedades limitadas. Dessa 
forma proporcionando mais segurança ao empresário que gozará da responsabilidade limitada, sem a 
necessidade de constituir sociedades, para garantir a preservação de seus bens pessoais. 

As modalidades existentes até o advento da dessa lei, o Empresário Individual e a 
Sociedade Limitada são muitos semelhantes a essa nova modalidade. O Empresário Individual, que 
se tornava uma opção inviável de certa forma, pois responde com seu patrimônio inteiro pelas 
obrigações comerciais assumidas, situação que levava os empresários a optar pela Sociedade 
Limitada, como forma de garantir seu patrimônio pessoal. Mas, essas sociedades trazem alguns 
inconvenientes, como a dificuldade de relacionamento e a repartição dos lucros, além de ser muito 
comum a constituição de “sociedades de fachada”. A EIRELI vem derrubando essa barreira, pois 
incentiva muitos empreendedores a instalar seus estabelecimentos sem temer os riscos de 
comprometer seu patrimônio pessoal e sua vida particular.   

A promulgação da Lei 12.441/2011 que criou a Empresa Individual de responsabilidade 
Limitada (EIRELI) é vantajosa para os empresários, porque trás consigo todos os benefícios do 
Empresário Individual e mais as garantias advindas das sociedades limitadas, beneficia-se do 
SIMPLES, ME e EPP. A questão de maior preocupação dos empresários é o patrimônio, e a Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada supre em todos seus aspectos esse problema enfrentado 
por eles, apresenta-se como opção mais vantajosa para aquele empresário que, antes da nova lei, se 
via obrigado a ter um sócio quando pretendia abrir um negócio. 
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