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RESUMO 

 
 

O presente trabalho pretende demonstrar que o real avanço com o advento 

da previsão legal da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI é a 

proteção conferida pela autonomia patrimonial e não a limitação da responsabilidade 

do comerciante. Visto que há uma escassez na literatura nacional a respeito do 

tema, iremos utilizar bibliografia norte americana como base para a primeira parte da 

pesquisa. Assim poderemos identificar as vantagens e desvantagens da 

responsabilidade limitada e da autonomia patrimonial para podermos concluir com 

uma análise de custo e benefício destes institutos jurídicos.  

Por fim, utilizaremos do conhecimento adquirido por toda esta análise para 

aplicarmos e adaptarmos as especificações da EIRELI. Nos apoiaremos em doutrina 

nacional somente em relação as regras de sociedades limitadas, pois a lei determina 

que estas serão usadas supletivamente para as empresas individuais de 

responsabilidade limitada. Com base nisso o trabalho será finalizado com uma 

questão pouco explorada, que é em relação a penhora e liquidação das quotas na 

EIRELI.    

 
PALAVRAS CHAVES: EIRELI. Empresa individual de responsabilidade limitada. 

Pessoa jurídica. Autonomia patrimonial. Responsabilidade limitada. Código Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

This study has the objective of showing that the actual progress caused by the 

new provision in the Brazilian law of individual firm with limited liability (empresa 

individual de responsabilidade limitada) is the guarantee of entity shielding, and not 

the protection of the limited liability. Since this theme was not yet analyzed by the 

Brazilian literature, we used American literature to fundament the study. With these 

resources we will be able to identify the positive and negative aspects of limited 

liability and entity shielding in order to make a cost and benefit analysis of these 

institutes. 

At last, we will make use of all that was discussed in order to apply to the 

individual firm with limited liability. We will use Brazilian doctrine only in relation to the 

limited liability companies, since the individual firm with limited liability uses these 

statutes as supplementary to their law. The study will conclude with a subject not yet 

discussed in the Brazilian literature, which is the liquidation of shares.        

 

KEY WORDS: Entity shielding. Limited liability. Defensive asset partitioning. 

Affirmative asset partitioning. Limited liability company.  
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INTRODUÇÃO  

 

Recentemente, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro um novo tipo 

de pessoa jurídica, a empresa individual de responsabilidade limitada, mais 

conhecida por EIRELI. Esta previsão legal, que se encontra no Código Civil de 2002, 

possibilitou ao comerciante, que individualmente pratica atividade empresária, o faça 

sob a blindagem da responsabilidade limitada, mas principalmente sob a proteção 

da autonomia patrimonial.  

A autonomia patrimonial é uma característica que de algum modo, seja na 

sua versão fraca ou forte, pertence a todos tipos societários modernos dotados de 

personalidade jurídica. Hansmann et al. (2006), em artigo publicado sobre 

autonomia patrimonial (entity shielding), classificaram a autonomia patrimonial com 

base no grau de proteção que esta oferece à pessoa jurídica, levando em 

consideração dois fatores: (i) a subordinação do direito dos credores particulares ao 

direito dos credores da empresa, e (ii) a proteção contra liquidação.  

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise de custo e benefício do 

instituto conhecido pelo direito norte americano como entity shielding, e demonstrar 

que esta característica foi a maior aquisição dos empresários individuais com o 

advento da Lei 12.441 em 2011, e não a limitação da responsabilidade na condução 

dos negócios.  

Para tal, vamos começar explicando o que a instituição jurídica da 

responsabilidade limitada tem para oferecer ao empresário individual titular de uma 

EIRELI. Analisaremos os custos em relação ao cenário oportuno criado e os 

seguintes aspectos positivos: (i) economia na tomada de decisão, (ii) maior 

monitoramento pelos credores da sociedade, (iii) economia no custo de cobrança, 

(iv) economia na transferência de participação e (v) compartilhamento de riscos. 

Posteriormente o enfoque estará em destrinchar a autonomia patrimonial, de 

forma a revelar todas as suas vantagens e desvantagens. Faremos esse estudo com 

base em bibliografia encontrada no exterior, pois a nacional tende a ignorar a 

importância deste instituto. Os aspectos positivos analisados serão: (i) redução do 

custo de agência por parte do sócio majoritário, (ii) menor custo de monitoramento 

pelos credores (através da especialização de ativos) e a (iii) redução de custos 

administrativos da falência. Já os negativos serão: (i) possibilidade de oportunismo 

por parte do devedor, (ii) maior custo de monitoramento, (iii) necessidade de um 
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sistema falimentar mais sofisticado e (iv) falta de diversificação das garantias dos 

credores. 

No último capítulo, após estabelecermos preliminares e uma base geral sobre 

o tema, os esforços serão direcionados a compreender como surgiu e o que é a 

EIRELI. Por fim, aplicaremos o que discutimos sobre a autonomia patrimonial no tipo 

jurídico objeto deste trabalho.  

Seguindo esta linha conseguiremos chegar a uma conclusão sobre a hipótese 

aqui estudada, que é a desenvolvida por Hansamann et al. (2006), segundo a qual a 

autonomia patrimonial traz maiores benefícios à EIRELI do que a responsabilidade 

limitada. Desse modo, a autonomia patrimonial é mais importante para a 

organização do capital, hipótese esta que nunca foi tratada no Brasil. Visto que o 

tema da EIRELI não foi ainda abordado a partir desta perspectiva proposta acima, 

justifica-se o esforço de pesquisa.  
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1. A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE E A AUTONOMIA PA TRIMONIAL 
COMO INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DO CAPITALISMO 

 
 
 Este trabalho objetiva comprovar que na sociedade moderna, o principal 

benefício adquirido com a previsão legal da empresa individual de responsabilidade 

limitada como uma pessoa jurídica é a proteção conferida pelo instituto jurídico da 

autonomia patrimonial, e não a limitação da responsabilidade do comerciante. Neste 

capítulo analisaremos a responsabilidade limitada, e suas especificações, para 

assim confirmarmos que na realidade esta proteção aos credores pessoais dos 

sócios tem uma importância secundária se posta em confronto com a autonomia 

patrimonial.  

 
 
1.1. Formas de responsabilidade limitada 
 
 
 As formas de autonomia patrimonial serão destrinchadas em profundidade 

mais adiante, porém para podermos inicialmente falar sobre a responsabilidade 

limitada, cabe fazer uma breve distinção entre os dois institutos.  

pela autonomia patrimonial fraca, como se verá mais adiante, não há 

proteção contra liquidação, portanto, credores de um sócio falido podem forçar a 

liquidação das quotas destes, que correspondem a sua participação na companhia, 

para tentar obter seu crédito. No entanto, se a empresa não tiver ativos suficientes 

para satisfazer a dívida desses e dos credores da companhia, os últimos terão 

prioridade no recebimento, pois há a subordinação do direito dos credores 

particulares do sócio ao direito dos credores da própria sociedade.   

Por outro lado, o instituto jurídico da responsabilidade limitada garante a 

proteção justamente inversa à autonomia patrimonial, ou seja, o foco é a 

preservação do patrimônio individual do sócio, e não o patrimônio da empresa. 

Nesta seção cabe analisarmos todas as formas de responsabilidade limitada.  

Hansmann e Kraakman, em artigo denominado The Essential Role of Organizational 

Law, assim classificam a autonomia patrimonial e a responsabilidade limitada:  

 

O primeiro designa aos credores da firma um direito sob os ativos 
associados as operações da firma, que é prioritário ao direito dos 
credores pessoais dos proprietários da firma. Nós chamamos isso de 
“affirmative” asset partitioning (…).   
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A segunda forma de asset partitioning é justamente o oposto, 
garantindo aos credores particulares um direito aos ativos pessoais 
do sócio que é prioritário ao direito dos credores da firma. Nós 
chamamos isso de “defensive” asset partitioning (…). (Hansmann e 
Kraakman, 2000, p. 393) 

 

Começaremos pela forma mais fraca da responsabilidade limitada. Esta prevê 

que quando a sociedade e seus sócios estão insolventes, os credores da sociedade 

dividem igualmente com os credores pessoais dos sócios na distribuição de ativos 

pertencentes aos sócios. Essa forma de responsabilidade limitada é característica 

dos empresários individuais, ou seja, em que há apenas um proprietário. Portanto, 

nessa espécie de limitação da responsabilidade, é conferido direitos iguais aos 

credores em caso de insolvência geral. Porém, existem diversas outras formas de 

responsabilidade limitada que valem a pena ser estudadas.    

 Outra espécie de defensive asset partitioning, estudada pelos autores 

mencionados acima, está no outro extremo da já citada, sendo considerada a 

proteção mais forte e mais comum. A responsabilidade limitada que estamos falando 

é aquela em que os credores da sociedade não possuem direito algum em relação 

ao patrimônio pessoal do sócio. Ou seja, esses ativos servem exclusivamente como 

garantia dos credores pessoais do sócio, ficando a participação do sócio na 

sociedade restrito exclusivamente ao que ele decidiu investir.  

No meio do caminho, entre esses dois extremos, existem outras formas 

menos usuais deste instituto jurídico. Por exemplo, credores da sociedade podem 

tomar como garantia o bem pessoal do sócio, no entanto seu direito vai ser 

subordinado ao dos credores pessoais. No mais, há também a responsabilidade 

limitada em que determina uma regra pro rata, entende-se que o sócio é 

responsável pessoalmente pelas dívidas da empresa na proporção de sua 

participação. Por fim, outra opção vista em países como o Reino Unido, permite que 

o sócio faça concessões específicas do montante que ele será pessoalmente 

responsabilizado pelas dívidas da empresa.   

A responsabilidade limitada pode ser moldada de diversas formas, como 

descrevemos acima. Estabelecido isso, cumpre observar as vantagens e 

desvantagens deste instituto jurídico pra entendermos qual é o seu papel em uma 

sociedade.   
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1.2. Vantagens e Desvantagens da Responsabilidade L imitada 
 
 

1.2.1. Custos 
 
 
 O aspecto negativo central da responsabilidade limitada é o fato de criar um 

cenário oportuno, que acabar induzindo o proprietário da empresa a agir de forma 

abusiva e tomar vantagem sobre os credores da sociedade. Explica-se: idealize um 

cenário em que o crédito que a empresa adquiriu é substancialmente maior do que o 

patrimônio da mesma. Nesse caso o proprietário será incentivado a retirar valor dos 

credores da sociedade ao não se empenhar na atividade empresarial realizada, ou 

investir em projetos arriscados ou até mesmo retirar os ativos da empresa com a 

intenção de torna-la insolvente.1  

O credor da sociedade será lesado, pois não tem acesso ao patrimônio 

pessoal do sócio, e o sócio será beneficiado, pois seus ativo estão blindados. 

Evidentemente existem previsões legais que inibem esse tipo de atitude, porém as 

partes terão que se envolver em processos, o que causa bastante desgaste.     

 
 

1.2.2. Benefícios 
 
 
 Por outro lado, a responsabilidade limitada não traz somente desvantagens, 

mesmo que se fosse assim a doutrina não seria tão insistente em engrandecer este 

instituto jurídico. Há certos benefícios que só podem ser atingidos através da 

limitação da responsabilidade.  

Descreveremos brevemente esses benefícios, que se resumem no seguinte: 

(i) economia na tomada de decisão, (ii) maior monitoramento pelos credores da 

sociedade, (iii) economia no custo de cobrança, (iv) economia na transferência de 

participação e (v) compartilhamento de riscos. Como será analisado, de uma forma 

geral, essas vantagens acabam por reduzir o custo administrativo da empresa. 

 
 

1.2.2.1. Economia na tomada de decisão  
 

                                                        
1 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. The Essential Role of Organizational Law. Disponível na 

Internet: http://www.jstor.org/stable/797521. Acesso em 20 de maio de 2013, p. 430. 
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 A responsabilidade limitada, ao reduzir o acesso dos credores da empresa 

aos bens pessoais do sócio, faz com que haja um interesse econômico homogêneo 

na tomada de decisões da sociedade, pois todos estão compartilhando igualmente, 

considerando sua devidas proporções, das perdas e ganhos da empresa. Dessa 

forma acaba havendo uma diminuição no custo da tomada de decisão de um ente 

composto por múltiplos sócios.   

Na ausência deste instituto jurídico como característica da empresa, na 

escolha quanto a quem se associar, além da análise dos ativos do sujeito, teria que 

ser feita uma pesquisa quanto ao perfil da pessoa em relação a tomada de risco, 

pois será importante que todos os sócios estejam mais ou menos no mesmo 

patamar em relação a condução dos negócios. Tudo isso envolve um custo, que 

pode ser evitando pela responsabilidade limitada.  

 
 

1.2.2.2. Maior monitoramento pelos credores da soci edade 
 
 
 O instituto ora em análise também tem o condão de transferir alguns dos 

custos de monitoramento dos administradores, inicialmente obrigação do proprietário 

da empresa, para os seus credores. Considerando que a única garantia dos 

credores é o patrimônio da própria sociedade, é natural que haverá maior 

preocupação em resguardar estes ativos de forma a não permitir nenhum desvio ou 

falha pelo administrador.  

Essa alocação do monitoramento é bastante devida, pois em muitos aspectos 

os credores da empresa tem maior eficiência ao realizar essa atividade. Alguns 

exemplos estão na maior facilidade dos credores terem acesso a informações 

diferentes dos sócios, fora os métodos distintos que possuem para influenciar os 

administradores. A responsabilidade limitada confere aos credores este incentivo 

para fazerem uso das suas habilidades de monitoramento, porém é evidente que 

haverá um aumento de custo para a empresa que refletirá no crédito, mas, não é 

significante o suficiente para tornar esse benefício em um ônus.  

No entanto, é devido apontar que essa vantagem é bastante útil para as 

empresas que possuem uma dispersão participativa (acionária se for o caso) muito 

grande, em que é difícil supervisionar o administrador. Diante de uma empresa como 
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a EIRELI, como veremos posteriormente, esse ponto não é tão relevante, visto se 

tratar de uma empresa constituída por uma única pessoa, que possui a totalidade do 

capital social. Muito provavelmente este terá fácil acesso ao controle de sua 

empresa (mesmo que nomeie um administrador distinto da sua pessoa para gerir o 

dia a dia dos negócios). 

 
 

1.2.2.3. Economia no custo de cobrança 
 
 

Uma outra vantagem analisada pelo artigo de Hansmann e Kraakman (2000), 

que não é tão relevante para nós, pois não se comprovou com a realidade dos fatos, 

é a economia que se teria no momento da cobrança e coleta do crédito devido.  

Alega-se que o processo de cobrança para atingir o patrimônio dos sócios da 

empresa é supostamente mais custoso, pois há menos transparência e mais 

métodos para tornar esse procedimento ineficiente. Por outro lado, quando se trata 

de ativos da empresa a cobrança seria mais simples, e dessa forma mais eficiente. 

No entanto, diante da realidade que vivemos hoje, em que há fácil acesso a recursos 

que tornam o controle possível,  não acredito que esse seja um ponto crucial a ser 

considerado neste contraponto de custos e benefícios que estamos realizando.  

 
 

1.2.2.4. Economia na transferência de participação 
 
 
Uma outra economia que será possibilitada com a limitação da 

responsabilidade dos sócios é quanto ao custo de transferência de participação. Ou 

seja, presume-se que haverá maior liquidez das quotas, correspondentes a 

participação do sócio, na medida em que há uma separação mais evidente entre os 

ativos da empresa (como a participação do sócio) e o patrimônio pessoal do sócio 

da mesma. Isso é apenas uma consequência de todas as outras vantagens que 

estamos descrevendo.  

 
 

1.2.2.5. Compartilhamento de riscos 
 
 
Por fim, o instituto jurídico ora em análise possibilita o compartilhamento da 

responsabilidade, quanto aos riscos tomados pela sociedade, entre credores da 
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empresa e os seus sócios. Visto que não haverá acesso aos bens destes 

individualmente considerados, dependendo da forma de limitação da 

responsabilidade, os credores terão somente o patrimônio da empresa para garantir 

seu crédito. Portanto, dependendo do investimento na empresa, isso irá alocar e 

equilibrar a responsabilidade perante os riscos entre sócios e credores.    

 
 
1.3. Autonomia Patrimonial VS. Responsabilidade Lim itada: necessidade de 

previsão legal 
 
 

Como já pontuamos as vantagens e desvantagens da responsabilidade 

limitada, cabe fazermos uma análise de contraponto para provarmos nossa hipótese 

inicial, e assim estaremos preparados para enfrentar uma análise substancial da 

autonomia patrimonial. Hipótese: a autonomia patrimonial seria mais importante do 

que a responsabilidade limitada para a organização do capital, e dessa forma traz 

maiores benefícios à EIRELI. No último capítulo iremos analisar especificamente a 

autonomia patrimonial na EIRELI. Neste momento cabe discutirmos a primeira parte 

da hipótese.  

Após entender o por quê da responsabilidade limitada, e antes de entrarmos 

nos detalhes da autonomia patrimonial, iremos demonstrar um ponto essencial que 

ajuda a compreender a razão pela qual estamos atribuindo tamanha relevância à 

autonomia patrimonial. Neste momento se verificará que a legislação comercial em 

comento é mais significante em relação as suas leis de propriedade do que as de 

contrato, pois como discutiremos em profundidade, diferente do que ocorre com a 

responsabilidade limitada, a autonomia patrimonial só pode ser atingida por previsão 

legal.   

O tema é abordado pelos autores, pioneiros neste assunto, Hansmann et al. 

(2006), ao afirmarem que, diferente da responsabilidade limitada, somente se pode 

atingir a autonomia patrimonial através de previsão legal, ou seja, não há como 

contratar essa proteção. Iremos analisar profundamente este tema no desenvolver 

do trabalho, que acaba por ressaltar a importância de se ter uma previsão legal da 

EIRELI, pois somente assim se atinge o objetivo de proteção do patrimônio da 

empresa contra credores particulares. O valor da autonomia patrimonial é assim 

descrita por Hansmann et al. (2006): 
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Todas as formas usadas por firmas comerciais modernas possuem 
autonomia patrimonial. E, (…) autonomia patrimonial, pode ser 
alcançada somente através de regras de propriedade específicas do 
direito comercial. Por este motivo, nós acreditamos que a autonomia 
patrimonial é o sine qua non da entidade legal (…). (Hansmann et al., 
2006, p. 1341) 

 

Há quem argumente que nada impede que os sócios da empresa, 

individualmente, em cada contrato pessoal, negocie com cada um de seus credores 

particulares para que insiram uma cláusula em que abram mão dos ativos da 

sociedade como garantia da dívida. Seguindo este método, os sócios atingiriam o 

mesmo objetivo de proteção que é possível pela autonomia patrimonial mas sem 

precisar recorrer a previsão na legislação.  

No entanto, mesmo havendo esse caminho alternativo, há três pontos 

negativos em se atingir entity shielding dessa forma: (i) credores involuntários, (ii) 

custo de transação, e (iii) conflito de interesses.  

Primeiramente, o problema não é a cláusula, pois cria-se facilmente uma 

redação padrão que poderá ser usada em todas negociações. A complicação surge 

quando não se tem contrato para inserir a cláusula. Essa proteção somente 

alcançaria os credores voluntários, pois os credores involuntários (aqueles que não 

são previsíveis, por exemplo a empresa de ônibus possui vários credores 

involuntários devido a acidentes de trânsito que sua frota se envolve diariamente) 

não teriam contrato com o sócio2 , dessa forma não haveria a possibilidade de 

inserção da cláusula mencionada.  

No mais, deve-se calcular o custo de transação que envolveria cada uma 

destas negociações, certamente o credor irá demandar algo em troca, pois ao abrir 

mão do patrimônio da empresa (correspondente a participação do sócio devedor) 

como garantia do seu crédito, estará correndo mais risco de não ser pago caso haja 

algum problema. Considerando isto, provavelmente este fator irá acarretar em um 

aumento no custo do empréstimo.  

Fora estes pontos, também há a questão do moral hazard, ou seja, a posição 

de conflito de interesses que os sócios se encontram diante de um cenário como 

este. Por um lado, os credores e sócios da empresa iriam se beneficiar através 

dessa negociação entre sócio e credor pessoal, pois esta seria uma forma de blindar 

                                                        
2 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. Disponível na 

Internet: http://www.jstor.org/stable/4093574. Acesso em 12 de março de 2013, p. 1341. 
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o patrimônio da empresa para que este sirva apenas a atividade da própria 

sociedade. Por outro lado, este sócio iria arcar pessoalmente com o acréscimo de 

custo do seu empréstimo. Dessa forma, cada sócio seria incentivado a não realizar 

esta negociação individual, pois o raciocínio é que é melhor dividir despesas com 

uma sociedade do que pagar individualmente.  

Diante do problema de moral hazard, outro aspecto negativo que surge é o 

alto custo de fiscalização pelos integrantes da empresa para verificarem se os 

sócios estão agindo conforme o combinado. Portanto, percebe-se a importância de 

ter previsto na legislação a autonomia patrimonial, pois diante de todos estes custos 

seria praticamente inviável atingir o mesmo nível de proteção que a autonomia 

patrimonial possibilita quando prevista legalmente.   

 Vimos as vantagens que a responsabilidade limitada pode oferecer para uma 

sociedade, a pergunta que se faz é se não houvesse previsão de responsabilidade 

limitada na lei, qual seria o custo de implantar esse instituto através de contratos? A 

resposta é que como aconteceria na autonomia patrimonial, como já analisado 

acima, haveria um custo de transação. Porém, nesse caso a empresa teria que 

inserir nos seus contratos com todos os credores uma cláusula em que estes se 

abstenham do direito aos bens pessoais dos sócios em caso de inadimplência. 

Embora a cláusula pudesse ser padrão, haveria um alto custo de transação para 

negociar com cada credor a inserção dessa cláusula nos contratos.  

 No entanto, esse custo seria significantemente menor que os custos de 

transação necessários para estabelecer a autonomia patrimonial por contrato. Não 

haveria a necessidade de alterar contratos estabelecidos entre sócios e seus 

credores pessoais, e não teria a necessidade de lidar com a questão de conflito de 

interesses que os sócios estariam envolvidos, como já descrito logo acima. Dessa 

forma, embora em ambas situações há um custo de transação, no caso da 

autonomia patrimonial a sua utilização por contrato, sem previsão legal, se tornaria 

inviável. Já a reponsabilidade limitada, mesmo que não houvesse lei estabelecendo 

esta proteção, a própria história3 comprova que poderia se atingir um bom resultado 

através da sua incorporação contratual.  

 Conclui-se que embora a lei comercial tenha um papel importante de reduzir 

os custos de transação referentes à responsabilidade limitada, não é essencial como 

                                                        
3 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. The Essential Role of Organizational Law. Disponível na 

Internet: http://www.jstor.org/stable/797521. Acesso em 20 de maio de 2013, p. 430. 
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no caso da autonomia patrimonial. Seria impossível de se estabelecer esta última 

proteção mencionada se não houvesse previsão legal.  Portanto, a grande inovação 

trazida pela empresa individual de responsabilidade limitada é a possibilidade de se 

criar um ente jurídico personificado 4  em que os credores da sociedade tem 

preferência aos credores pessoais no acesso aos ativos da empresa. A 

responsabilidade limitada é algo com importância secundária, pois mesmo se não 

houvesse previsão legal, um empresário individual conseguiria atingir o mesmo 

objetivo sem grandes custos de transação. 

 
 
2. ANÁLISE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO JURÍDICA DA AUT ONOMIA 

PATRIMONIAL 
 
 
2.1. Conceito 
 
  

A priori, analisando de forma ampla, o conceito de autonomia patrimonial 

possibilita aos empresários a prerrogativa de preservar os bens pertencentes à 

empresa do alcance dos credores pessoais do titular da mesma.  Desta forma não 

há uma concorrência entre os credores particulares e os da empresa, pois os 

credores da sociedade sempre terão preferência quando se trata dos ativos da 

companhia.  

A necessidade desta característica como parte integrante de uma empresa 

reside na criação da sociedade como um ente econômico independente do seu 

titular, com seus próprios ativos, passivos e credores. A pessoa jurídica é distinta da 

pessoa física, dessa forma os ativos pertencentes à firma não se confundem com os 

dos sócios e administradores, tendo os credores da empresa prioridade sob os 

credores pessoais em relação aos ativos da mesma. Hansmann et al. (2006) 

descrevem este instituto de forma genérica:  

 

A autonomia patrimonial, em geral, limita os direitos dos credores 
individuais ao subordinar suas demandas dos ativos da empresa, e a 
autonomia patrimonial forte, em adição, impede os credores pessoais 
de liquidarem o patrimônio da empresa. (Hansmann et al., 2006, p. 
1340). 

 

                                                        
4 Enunciado 468, da Jornada de Direito Civil, do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do 
Conselho da Justiça Federal (CJF).  
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2.2. Formas de Autonomia Patrimonial: weak, strong e complete entity 

shielding  
 
 

Nesse momento iremos destrinchar a autonomia patrimonial, conceituando-a 

de forma mais completa, para que possamos entender sua real função em uma 

sociedade. O instituto é composto por dois pontos distintos: (i) a subordinação do 

direito dos credores dos sócios da empresa ao direito dos credores da própria 

sociedade e a (ii) proteção contra liquidação. Considerando esses dois aspectos, 

Hansmann et al. (2006) subdividiram a autonomia patrimonial em três formas, 

denominando-as: weak entity shielding, strong entity shielding e complete entity 

shielding.  

 A autonomia patrimonial fraca fornece uma proteção mais simplória, pois o 

credor da sociedade empresarial terá prioridade sobre o credor pessoal do titular na 

disputa pelo patrimônio da empresa, no entanto não há a proteção contra liquidação 

(que analisaremos a seguir). Ou seja, somente após a satisfação integral da dívida 

perante os credores da própria sociedade os credores pessoais do titular poderão 

pegar em garantia os ativos pertencentes à empresa.  

 A autonomia patrimonial forte acrescenta à forma descrita acima uma regra 

de proteção contra a liquidação da participação societária. Assim, restringe-se a 

possibilidade de sócios das empresas, ou mesmo seus credores, forçarem a venda 

da sua participação, evitando que manipule estrategicamente a sua saída ou seja 

expulso da sociedade. Há a preocupação em se evitar este tipo de retirada do titular 

da sociedade, pois provavelmente a liquidação feita nessas circunstâncias seria 

ineficiente, ou seja, a participação seria vendida por um preço inferior ao que faz jus, 

fora outras questões que será analisada no próximo capítulo.  

Por fim, Hansmann et al. (2006) descrevem a complete entity shielding como 

sendo a proteção mais completa, pois denega a todos que não são credores da 

própria companhia qualquer direito ao patrimônio da empresa, dessa forma não há 

nem a regra de subordinação. Essa característica é típica de empresas que não 

buscam lucro, e que são direcionadas a caridade.  

 
 
2.3. Vantagens e Desvantagens da Autonomia Patrimon ial 
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 Daqui para frente, como nosso enfoque é a empresa individual de 

responsabilidade limitada, faremos uma análise de custo e benefício de se ter a 

proteção da autonomia patrimonial fraca. No capítulo anterior do trabalho, o mesmo 

foi feito em relação a responsabilidade limitada do empresário. Assim poderemos 

chegar a conclusão sobre nossa hipótese inicial, que a autonomia patrimonial possui 

maior importância na EIRELI que a responsabilidade limitada. Levando isso em 

consideração, começaremos falando dos aspectos positivos para depois 

combatermos com os pontos negativos.  

 
 

2.3.1. Benefícios 
 
 
A weak entity shielding, assim como todas as outras formas de autonomia 

patrimonial (strong e complete entity shielding), fornece três principais vantagens à 

sociedade empresária:  (i) redução do custo de agência por parte do sócio 

majoritário, (ii) menor custo de monitoramento pelos credores (através da 

especialização de ativos) e a (iii) redução de custos administrativos da falência.  

 
 

2.3.1.1. Redução do custo de agência 
 
 

O monitoramento dos credores por parte dos sócios da empresa é sempre 

necessário. Havendo a proteção da autonomia patrimonial, essa função engloba a 

fiscalização dos credores da própria sociedade, e uma atenção mínima e mais 

informal aos créditos pessoais de cada sócio. É evidente que quanto aos credores 

da empresa é bem mais fácil de controlar, pois a administração faz parte da 

atividade que está se praticando, seja esta qual for.  

Entretanto, o problema surge quando se torna necessário manter um 

monitoramento constante das atividades financeiras pessoais de cada sócio, pois 

sem a proteção da autonomia patrimonial os credores individuais poderiam 

facilmente alcançar o patrimônio do sócio que está alocado na empresa. Portanto, o 

instituto ora em análise é benéfico aos proprietários da sociedade visto que estes 

não terão que ficar fiscalizando entre si as atividades financeiras de cada um, pois o 

que o sócio faz na sua vida pessoal não afetará diretamente o patrimônio da 
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empresa5. Iremos aplicar essa vantagem na EIRELI em momento posterior, pois há 

várias especificações que precisam ser expostas devido ao fato dessa pessoa 

jurídica ter apenas um titular. 

No mais, sobre essa mesma vantagem, Hansmann et al. (2006) mencionam a 

importância de atrelar os direitos dos credores a ativos específico, ou seja, o 

empresário deve constituir uma empresa para cada atividade que pratica. Dessa 

forma os danos causados por um empréstimo excessivo de um agente da sociedade 

(por exemplo o administrador) somente irá atingir o patrimônio daquela empresa.6  

 
 

2.3.1.2. Menor custo de monitoramento pelos credore s 
 
 
Além de poupar os sócios do trabalho de manterem uma fiscalização 

constante entre si e entre seus representantes,  esta vantagem ora analisada se 

estende principalmente aos possíveis credores da empresa. Quando estes vão 

avaliar as condições de crédito, se a sociedade possuir autonomia patrimonial os 

futuros credores vão realizar sua avaliação com base somente nos ativos da 

empresa7. Isso acaba sendo vantajoso, pois ao ter menos trabalho se preocupando 

com o background de cada sócio, diminui-se o custo de monitoramento por parte 

dos credores, e isso acaba por influir no preço que vai ser dado ao próprio crédito. 

Quando não há a autonomia patrimonial os credores ficam extremamente expostos 

a riscos, pois há informações que eles não terão fácil acesso.  

Neste cenário a entity shielding é extremamente vantajosa para a empresa 

ser eficiente e conseguir manter seus custos em um nível baixo. Hansmann et al. 

(2006) explicam o benefício de ter essa previsão legal:   

 

(...) sem a autonomia patrimonial, o credor de uma firma fica 
vulnerável a todos negócios empresariais e pessoais de todos 
proprietários da empresa, independente da sua capacidade de 
monitorar esses negócios. (Hansmann et al., 2006, p. 1344) 

 

                                                        
5 TRANTIS, George. Organizations as Internal Capital Markets: The Legal Boundaries of Firms, 
Collateral, and Trusts in Commercial and Charitable Enterprises. 117 Harvard Law Review.  
6 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Disponível na Internet: http://www.jstor.org/stable/4093574. Acesso em 12 de março de 2013, p. 1346 
7 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Disponível na Internet: http://www.jstor.org/stable/4093574. Acesso em 12 de março de 2013, p. 1344 
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A respeito desta mesma vantagem, há outro ponto interessante que diz 

respeito a especialização de ativos. Ao determinar que uma das empresas do sócio 

possui autonomia patrimonial, isso acaba tirando valor das outras empresas, pois 

aquele patrimônio estará direcionado somente as atividade daquela sociedade 

específica. Por outro lado, se as outras empresas do sócio também possuírem esta 

proteção, todos os credores irão ter um menor custo de monitoramento, e assim 

seus riscos estarão restritos aquela atividade empresarial que eles conhecem bem. 

Dessa forma, acaba que essa retirada de valor das outras empresas não influi de 

forma alguma negativamente.  

 
 

2.3.1.3. Redução de custos administrativos da falên cia 
 
 
Por fim, a autonomia patrimonial ao vincular o direito dos credores à specific 

asset pools, como é chamado por Hansmann et. al, acaba possibilitando que a 

falência seja especializada. Ou seja, se evita que o processo falimentar tome uma 

proporção em que não se consiga averiguar qual o patrimônio da empresa, quais 

credores devem ser pagos antes, etc. A chamada entity shielding facilita a 

organização da falência, pois esta proteção garante de plano aos credores da 

empresa prioridade no possível pagamento pelos ativos da sociedade. Por ter essa 

premissa clara, fica mais fácil de identificar quem são os credores da empresa para 

poder extinguir a dívida com maior agilidade. Neste cenário não se teria uma 

preocupação em estar prejudicando os outros credores, das outras sociedades que 

pertencem ao mesmo proprietário, pois estes são subordinados aos credores da 

empresa.  

Dessa forma, percebe-se que em caso de falência, a autonomia patrimonial 

garante um processo menos custoso para administrar e que vai funcionar com maior 

eficiência no pagamento aos credores8.  Em conclusão, este benefício acaba por 

refletir no momento de avaliar a linha de crédito, pois os credores vão levar em 

consideração este aspecto positivo da empresa e certamente haverá uma redução 

do custo do empréstimo.  

 

                                                        
8 HANSMANN, Henry. KRAAKMAN, Reinier. SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Disponível na Internet: http://www.jstor.org/stable/4093574. Acesso em 12 de março de 2013, p. 
1348. 
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2.3.2. Custos 
 
 
Após estas pontuações quanto às vantagens oferecidas pela autonomia 

patrimonial, a partir deste momento analisaremos as desvantagens deste instituto. 

Estas podem ser resumidas em quatro pontos: (i) possibilidade de oportunismo por 

parte do devedor, (ii) maior custo de monitoramento, (iii) necessidade de um sistema 

falimentar mais sofisticado e (iv) falta de diversificação das garantias dos credores.  

 
 

2.3.2.1. Oportunismo por parte do devedor 
 
 

Um dos aspectos negativos é que a lei permite que os devedores priorizem os 

credores da empresa em detrimento dos seus devedores pessoais, sem o 

consentimento destes. Esta subordinação acaba refletindo de forma negativa no 

custo do empréstimo pessoal, ou seja, efeito contrário do que havíamos dito quando 

discutimos as vantagens da autonomia patrimonial. Esse resultado vai ser fruto do 

risco que o credor enfrenta de ser posto no fim da fila no momento do pagamento, 

correndo o risco de não haver capital suficiente para cobrir todas as dívidas do 

devedor. 

Além desta situação, a autonomia patrimonial também instiga o devedor a 

agir oportunisticamente no sentido de esconder os seus patrimônios pessoais na sua 

empresa quando estiver sendo procurado e cobrado por credores pessoais.  

O resultado de quando não se tem uma distinção clara entre os ativos da 

empresa e os do sócio, é a não eficiência da autonomia patrimonial, ou seja, será 

muito difícil de implementar a prioridade dos credores da empresa sob os pessoais. 

Hansmann et al. (2006) expressam sua preocupação com entidades de apenas um 

sócio: 

 

A maior facilidade de usar uma empresa unipessoal, ao invés de 
empresa com vários sócios, para explorar credores particulares 
explica o motivo pelo qual houve um aumento na quantidade de 
empresas individuais, sendo este um dos maiores desafios da lei de 
organização atualmente. (Hansmann et al., 2006, p. 1352)  

 
 

2.3.2.2. Maior custo de monitoramento  
 



 

 

23

 
Para evitar esses oportunismos por parte do sócio devedor, é necessário 

implementar regras como as de boa governança (mencionada acima) e direcionadas 

a transparência no desenvolvimento da atividade. Porém, quanto as regras de boa 

governança, não basta implementá-las, deve-se haver fiscalização e monitoramento 

para verificar se estão sendo cumpridas com rigor. Só será crível por parte dos 

possíveis credores se as regras tiverem eficácia na empresa. Essa fiscalização e 

monitoramento é complexo e tem um custo, que pode ser bastante alto, pois acaba 

por burocratizar a atividade empresarial.  

O próprio ordenamento jurídico impõe algumas restrições e métodos de 

proteções aos credores em caso de confusão patrimonial. Alguns exemplo previstos 

na legislação nacional são: a doutrina da desconsideração da personalidade 

jurídica9 (artigo 50 do Código Civil de 2002 e outras previsões legais para situações 

específicas), transferência fraudulenta de bens pessoais para sociedade (forme 

inversa da desconsideração da personalidade jurídica) e direito residual de lucro, 

refletido na proibição de distribuição de lucros em detrimento do capital social (artigo 

1.059 do CC/2002). 

  
 

2.3.2.3. Sistema falimentar sofisticado  
 
 

Outro aspecto negativo da autonomia patrimonial, principalmente em sua 

versão fraca, que é característico da Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada – EIRELI, é a exigência de um sistema falimentar sofisticado. Essa 

sofisticação se dá, pois, devido a subordinação de credores, para que um credor 

pessoal seja pago com ativos da empresa, precisa-se fazer uma verificação 

minuciosa para saber se os ativos são maiores que o passivo da sociedade. Esse 

procedimento pode ser extremamente complexo dependendo do tamanho e 

                                                        
9 Houve veto presidencial quanto ao §4º do art. 980-A da Lei 12.441, que teria a seguinte redação: 
"Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de 
responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa 
natural que a constitui, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregue ao órgão 
competente". O veto teve as seguintes razões: "Não obstante o mérito da proposta, o dispositivo traz 
a expressão 'em qualquer situação', que pode gerar divergências quanto à aplicação das hipóteses 
gerais de desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Código Civil. Assim, e 
por força do § 6º do projeto de lei, aplicar-se-á à EIRELI as regras da sociedade limitada, inclusive 
quanto à separação do patrimônio". O intuito do veto foi evitar a interpretação de que em nenhuma 
hipótese o patrimônio pessoal do titular seria atingido.  
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atividade que a empresa exerce. Observa-se que este aspecto negativo é 

justamente o contraponto da vantagem mencionada anteriormente, sobre a redução 

dos custos administrativos da falência.  

 
 

2.3.2.4. Falta de diversificação nas garantias dos credores 
 
     

 Por fim, outro custo da entity shielding é a falta de diversificação de ativos 

para garantia dos credores da companhia. Caso não houvesse a autonomia 

patrimonial, esses credores teriam acesso ao patrimônio decorrente de outros 

negócios que os sócios exercem. Ou seja, haveria maior variedade de ativos para 

garantir o crédito, e dessa forma menor risco de não ser pago, pois as chance de 

haver um declínio em todos os ramos que o empresário atua é bem pequeno. É 

evidente que o credor pode atingir este mesmo objetivo investindo em diversas 

firmas que atuam em atividades distintas. Porém, mesmo esta via alternativa ainda 

há um único ponto negativo, que reside no adicional custo de transação necessário 

para atingir este objetivo.     

 A partir deste momento seguimos para uma próxima etapa. Tendo já 

analisado de uma forma geral as vantagens e desvantagens da autonomia 

patrimonial e da responsabilidade limitada, iremos dar maior enfoque a aplicação da 

autonomia patrimonial na empresa individual de responsabilidade limitada. Assim 

poderemos provar que: em uma análise de custo e benefício da autonomia 

patrimonial versus a responsabilidade limitada, este instituto é o responsável por 

trazer maiores benefícios à EIRELI.  

 
 
3. A AUTONOMIA PATRIMONIAL NA EMPRESA INDIVIDUAL DE  

RESPONSABILIDADE LIMITADA 
 
 
3.1. Apresentação da EIRELI 

  
 

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada surgiu com a publicação 

da Lei 12.441, aprovada em 11 de julho de 2011. Esta foi responsável por alterar o 

artigo 44, incluindo o inciso VI pela qual essa modalidade societária passou a ser 

uma pessoas jurídicas de direito privado. No mais, adicionou-se ao Código Civil de 
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2002 o artigo 980-A, inserindo o Título I-A, Da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada, ao Livro II, Do Direito de Empresa. Observa-se a 

previsão legal deste novo modelo societário que inova ao possibilitar a criação de 

uma pessoa jurídica constituída por um único titular, pessoa natural, que será 

proprietário de todo o capital social da empresa:  

 

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) 

 

 Além destas modificações mencionadas, a Lei 12.441/2011 também alterou o 

artigo 1.033, parágrafo único do CC/2002 para inserir a possiblidade de dissolução 

da sociedade limitada pela falta de pluralidade de sócios nos casos em que há a 

transformação desta em EIRELI.  

Antes do legislador pátrio trazer esta possibilidade, o empresário individual 

não podia exercer a atividade empresarial com as mesmas proteções conferidas aos 
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sócios e acionistas das sociedades. No entanto, a característica mais relevante 

desta previsão que veio em 2011 é a proteção conferida pela autonomia patrimonial, 

como já explicamos acima, e não a responsabilidade limitada (responsabilização até 

o limite do capital de sua respectiva EIRELI). O informativo da JUCERJA de janeiro 

de 201210, seguindo a tendência da maior parte dos doutrinadores nacionais, nem 

mencionam a proteção da autonomia patrimonial, dando ênfase somente à 

possibilidade de limitar a responsabilidade do titular ao montante do capital social 

integralizado.   

A literatura nacional acerca do tema da EIRELI dá ênfase somente à limitação 

da responsabilidade individual do sócio tendo como contrapartida a afirmação de um 

capital social mínimo de 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País 

(artigo 980-A, CC/02). Esta exigência visa preventivamente proteger os credores 

com um patrimônio mínimo, visto que o sócio responderá somente com o capital 

social da empresa. O problema desta abordagem é que deixa de perceber uma 

outra característica, sendo inclusive a mais importante, de acordo com Hansmann et 

al. (2006), que é a autonomia patrimonial, vantagem esta que só se alcança através 

de lei, como bem já descrevemos neste trabalho.  

Por se tratar de pessoa jurídica, com personalidade própria, a Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada possui bens, direitos e obrigações que não 

se confundem com os do titular da empresa. Estabelecido isto, a função da 

autonomia patrimonial é inversa da limitação da responsabilidade, ou seja, visa 

proteger o conjunto de ativos pertencentes à empresa dos credores particulares do 

titular.  Esta separação patrimonial instrumental serve como um incentivo à prática 

da atividade empresarial, trazendo benefícios para economia brasileira de uma 

forma geral.  

 
 

3.2. História da EIRELI 
 
 

A ideia de criação do instituto da EIRELI não é novidade. O doutrinador Sylvio 

Marcondes Machado11, na década de cinquenta, já apontava a necessidade de 

                                                        
10  Dados obtidos do site da Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA 
(http://www.jucerja.rj.gov.br/Informativos/2012/Jucerja_43.pdf).  
11  MACHADO, Sylvio Marcondes. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São 
Paulo: Max Limonad, 1956, apud ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes, Por que limitar 
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conferir responsabilidade limitada ao empresário individual (mesmo que nunca 

mencionando sobre a proteção garantida pela autonomia patrimonial). Ao nosso 

redor esta ideia já está consolidada nos respectivos ordenamento jurídicos a algum 

tempo. Inclusive, constituímos a nossa versão de empresa individual de 

responsabilidade limitada com base em exemplos vistos no Direito Comparado. 

Como Cássio Cavalli descreveu bem, a regulamentação da empresa 

individual de responsabilidade limitada como um tipo jurídico previsto no 

ordenamento, foi fruto de uma “tendência evolutiva de se limitar os riscos da 

atividade empresaria”12.  

 
 

3.2.1. Unipessoalidade originária: subsidiária inte gral 
 
 

Até a edição da Lei 12.441/201113, havia a possibilidade de unipessoalidade 

originária na constituição de subsidiária integral, conforme previsto na seção V, a 

partir do artigo 251 da Lei 6.404/1976. A unipessoalidade é possível visto o que é 

requisito da subsidiária integral que todas as ações representativas do seu capital 

social sejam detidas por um único acionista, porém nesse caso, uma outra 

sociedade brasileira.  

Na Exposição de Motivos 196/197614 da Lei 6.404/1976, explica-se que a 

intenção era justamente acabar com as sociedades fictícias que eram criadas sem a 

affectio societatis,  somente com o intuito de conseguir alcançar o número mínimo 

de acionistas exigido por lei:  

 

(...) que dá juridicidadade ao fato diário, a que se vêem 
constrangidas as companhias , de usar “homens de palha” para 
subscreverem algumas ações, em cumprimento ao requisito formal 
de número mínimo de acionistas. 

 

Sem dúvida alguma, mesmo sendo prevista apenas na modalidade de 

sociedade anônima, a subsidiária integral representou um grande avanço na 

                                                                                                                                                                             
responsabilidade na empresa individual?  Disponível na Internet: http://www.conjur.com.br/2012-
fev-16/eireli-limitar-responsabilidade-empresa-individual. Acesso em 20 de maio de 2013.  
12 CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas, p. 12.  
13 Lei 12.441/11: “Altera a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir a 
constituição de empresa individual de responsabilidade limitada” 
14  Exposição de Motivos 196/1976. Disponível em 
http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp. Acesso em 20 de abril de 2013. 
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aceitação da unipessoalidade societária como forma de proteger, sob o aspecto 

financeiro, o empresário que atua individualmente no mercado.   

Antigamente, a pessoa física que decidia tocar um negócio possuía os 

mesmos encargos e obrigações que as sociedade empresarias, como por exemplo a 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a necessidade de apresentar 

demonstrações contábeis, a demonstração da Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica, diversa da que apresenta como pessoa física.  

Dessa forma, diante de todas essas exigências, acabava servindo de 

empecilho e desestímulos à exploração da atividade empresária de forma individual, 

ou ainda, se formavam sociedades puramente para fazer uso dos benefícios 

oferecidos pela responsabilidade limitada dos sócios e pela autonomia patrimonial. 

O Professor Cássio Cavalli atribuiu a alta quantidade de sociedades limitadas à falta 

de previsão legal da figura do empresário individual de responsabilidade limitada. 

Como alternativa, utilizava-se do tipo sociedade limitada, além de outros, com um 

sócio de palha para atingir o objetivo de limitação da responsabilidade.15    

Nessas companhias que se formavam, como uma maneira de ajuste da 

realidade ao cenário legal, não havia o elemento do affectio societatis entre sócios e 

evidenciava-se um claro desequilíbrio na divisão do capital social da sociedade. 

Somente como forma de cumprir a exigência legal existia a participação de sócios 

fictícios. Antes da inserção da EIRELI na legislação nacional, o doutrinador Calixto 

Salomão Filho16 havia denominado informalmente esse tipo societário de “sociedade 

de fato unipessoal”.  

Desde que a nova lei entrou em vigor, em 9 de janeiro de 2012 (devido ao 

vacatio legis de cento e oitenta dias a contar da data da publicação da Lei 

12.441/2011, previsto no seu artigo 3o), o empresário individual deixou de ter que 

recorrer a métodos esdrúxulos para simular a ordem jurídica. A previsão da EIRELI 

possibilita ao comerciante individual a proteção da autonomia patrimonial e da 

responsabilidade limitada (sem ter que recorrer a disciplina contratual), assim como 

é garantido aos sócios e acionistas de determinadas companhias. 

 
 

3.2.2. Projeto de Lei 
 

                                                        
15 CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas, p. 16.  
16 SALOMÃO FILHO, Calixto. A sociedade unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 233. 
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 Ao analisarmos o Projeto de Lei 4.605/2009 e o Projeto de Lei 4.953/2009, 

percebemos que houveram bastante alterações à ideia inicial do que seria a 

empresa individual de responsabilidade limitada. A proposta inicial pretendia 

constituir um novo tipo societário, o que foi rejeitado, optando por classificar a 

EIRELI como uma modalidade diferente de pessoa jurídica. Percebe-se isso 

claramente, pois o legislador optou por criar o inciso VI no art. 44 do CC/2002, 

deixando-a fora da classificação de sociedades, que se encontram no inciso II do 

mesmo dispositivo mencionado.  

Os Projetos de Lei foram apensados e enviados para a Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Esta optou pelo Projeto de Lei 

4.605/2009, iniciativa do Deputado Federal Marcos Montes Cordeiro, e então 

submeteu a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esta 

aprovou, porém apresentou alguns substitutivo, dando redação própria, que veio a 

se tornar a Lei 12.441/2011.   

 
 
3.3. Regras de autonomia patrimonial na EIRELI 
 
 

3.3.1. Autonomia patrimonial fraca 
 
 
A empresa individual de responsabilidade limitada é considerada uma pessoa 

jurídica de direito privado, conforme dispõe o artigo 44, VI, do Código Civil de 2002, 

após inclusão pela Lei 12.441 de 2011, como se pode ver aqui:   

 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
(…) 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Incluído 
pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência) 

 

Desta forma, pode-se concluir que a EIRELI possui autonomia patrimonial 

fraca, havendo somente a característica de subordinação do direito dos credores 

particulares ao dos credores da empresa, não havendo a proteção contra a 

liquidação como se verá em próxima seção. Cabe analisar no que isso implica para 

essa empresa individual.    
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3.3.2. Vantagens da autonomia patrimonial na EIRELI  
 
 

3.3.2.1. Redução do custo de agência 
 
 

A vantagem da redução do custo de agência, já analisada acima, diz respeito 

ao menor monitoramento que será necessário fazer em relação aos outros sócios, 

pois sem a autonomia patrimonial esta fiscalização teria que ser exaustiva, visto que 

os credores pessoais poderiam vir a interferir nos negócios da empresa.    

Sobre a aplicação deste benefício na EIRELI, a priori pensamos não ser tão 

relevante, pois não existe um sócio majoritário nessa modalidade de pessoa jurídica. 

Como já conceituado acima, só existe um titular de todas as quotas, dessa forma 

não teria a quem monitorar. Porém, embora seja constituída por apenas um sócio, 

uma empresa é composta por diversas pessoas, portanto o custo de agência estaria 

presente no controle de funcionários com poder decisório, e representante, que 

dependendo do tamanho da empresa vai ter bastante significância.   

Um outro benefício relacionado a redução do custo de agência (já analisado), 

evidencia-se quando se atrela os direitos dos credores a ativos específicos, ou seja, 

cria-se empresas diferentes para as atividade distintas que pratica. Objetiva-se evitar 

que um dano ocorrido em uma sociedade atinja o patrimônio da outra. A respeito 

deste ponto é importante fazer uma observação sobre uma particularidade da 

EIRELI. Conforme disposto abaixo, o artigo 980-A, §2o do Código Civil de 2002 

somente admite a constituição de uma empresa sob a forma de EIRELI por pessoa 

natural:  

 

§ 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) 

 

Assim sendo, diante do ordenamento jurídico brasileiro pode ficar difícil para 

um empresário individual se organizar da forma proposta pelos autores. 

        
 

3.3.2.2. Menor custo de monitoramento pelos credore s 
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Já descrevemos o benefício quanto ao custo de monitoramento pelos 

credores. Resumindo brevemente, há um declínio neste custo, pois os credores da 

sociedade não terão que fazer uma análise financeira de cada um dos sócios para 

verificar se não há risco para a sociedade. A autonomia patrimonial permite que não 

haja uma interferência incisiva da vida privada financeira do sócio na sociedade 

empresarial.    

Quanto a este ponto, no caso da EIRELI, por ser uma sociedade constituída 

por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, existe custo de 

monitoramento pelos credores, mas provavelmente em uma menor proporção. 

Nesse caso, sem a proteção da autonomia patrimonial, os futuros credores teriam 

que fazer um estudo somente sobre o titular da EIRELI e seus representantes (como 

administradores etc., que muitas vezes na EIRELI o controle e a propriedade17 vão 

se concentrar na mesma pessoa).  

Porém, não podemos subestimar o atual mundo dos negócios, em que os 

empresários atuam em diversas áreas. A autonomia patrimonial mostra sua 

fundamental relevância, por exemplo, se estivermos diante de um empresário que 

esteja envolvido em dezenas de outras atividades, pois neste caso o futuro credor 

terá que analisar todas atividades que o sócio está envolvido. Em seguida iremos 

aplicar o que já discutimos sobre os custos da autonomia patrimonial na EIRELI.  

 
 

3.3.3. Desvantagens da autonomia patrimonial na EIR ELI: oportunismo 
por parte do devedor 

 
 

Há duas questões importantes que analisamos a respeito da possiblidade de 

oportunismo por parte do devedor. Primeiramente em relação ao fato do devedor 

poder colocar o pagamento do seu credor pessoal no final da fila, sem ao menos 

informar este, pois isso está previsto legalmente. O segundo ponto é quanto a 

criação de um cenário em que o devedor possa obstruir as vias de recebimento dos 

seus credores particulares ao esconder no patrimônio da empresa os seus ativos 

pessoais.   

Quanto a esta última questão, principalmente na EIRELI, em que há apenas 

um proprietário, titular de todas as quotas da empresa, esse problema se torna mais 

                                                        
17 SALOMÃO FILHO, Calixto. A sociedade unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 13 
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relevante. Quanto maior o número de sócios, menos oportunidade terá de agir dessa 

forma, em benefício próprio, pois haverá a fiscalização dos sócios. Porém, no caso 

da EIRELI, já que o sócio não tem incentivo de implementar nenhuma forma de 

regra de boa governança entre sócios, este pode propositalmente confundir o 

patrimônio da empresa com o seu individual para simular uma situação financeira 

para seus credores. 

 
 
3.3.4. Autonomia patrimonial forte  

 
 

Pelo artigo 980-A, §6º do Código Civil de 2002 percebemos que a Lei 

12.441/2011 não estabeleceu regras próprias para a EIRELI, preferindo utilizar-se 

supletivamente das regras previstas para as sociedade limitadas. Diante desta 

determinação, pode-se chegar a conclusão que a empresa individual de 

responsabilidade limitada não possui proteção contra liquidação, conforme previsto 

no artigo 1.026 do CC/2002, que é aplicável a todos os tipos de sociedades que são 

reguladas pelo Código Civil (com exceção das sociedades por ação)18, que segue:  

 

Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de 
outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este 
couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em 
liquidação. 
 
Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o 
credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, 
apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no 
juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. 

  

Mesmo havendo o benefício conferido pela autonomia patrimonial de 

prevalência do direito dos credores da empresa sob os particulares, a EIRELI carece 

de mecanismos contra a liquidação forçada. Portanto, Hansmann et. al classificariam 

esse tipo jurídico como possuidora de autonomia patrimonial fraca, conforme já 

descrevemos em profundidade mais acima no trabalho.  Neste momento iremos 

analisar para saber quais são as implicações desta carência de proteção contra 

liquidação.  

 
 

                                                        
18 CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas, p. 117.  
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3.3.4.1. Penhorabilidade de quotas 
 
 
A penhora de quotas sempre foi um tema de bastante polêmica e 

controvérsias para o direito brasileiro. Recentemente, com o novo Código Civil, 

considera-se que foram apaziguadas as discussões envolvendo esta questão. 

Inicialmente, cumpre explicar que o artigo 1.026 do CC/02 combinado com o artigo 

655 do Código de Processo Civil, possibilita a penhora de quotas seguida de sua 

adjudicação pelo credor ou de liquidação, a depender da situação fática, conforme 

ensinamentos do Professor Cássio Cavalli (CITAR).   

Para explicarmos como funciona a penhora de quotas, deve-se deixar claro 

que os patrimônios do sócio e o da sociedade de forma alguma se confundem, 

servindo cada um como garantia de seus respectivos credores. Quando o sócio 

transfere recursos para o patrimônio social, este vira titular de quota de participação 

do capital social. Assim, são garantidos direitos pessoais e patrimoniais (como o 

recebimento de dividendos etc.) à pessoa do sócio19.  

Os direitos patrimoniais do sócio, representado pelas quotas, é passível de 

penhora por parte dos credores particulares. Portanto, este terá acesso ao 

patrimônio da empresa no que diz respeito a parte do sócio devedor nos lucros da 

sociedade ou na liquidação, ou seja, somente no aspecto econômico. Assim sendo, 

argumenta-se que a possibilidade de penhora de quotas em nada afetaria as 

sociedade formadas intuitu personae, pois isso não significa a entrada de estranhos 

na sociedade. Explica-se: 

 

Ocorre que a penhora só recai sobre os direitos patrimoniais da 
quota e, portanto, se tais quotas forem a leilão, quem as adjudicar 
não estará adquirindo o direito de ser sócio, mas, tão somente, o 
direito de receber os valores em dinheiro que elas outorgam a seu 
titular, o que é alcançado pela redução a dinheiro do que a quota 
representa em termos patrimoniais – ou seja, pela sua liquidação, 
mais precisamente, pela conversão da quota em dinheiro mediante a 
apuração de haveres que representa. (...) (GONÇALVES NETO, 
Alfredo de Assis, 2007, p. 231)  

 

Não é razoável aceitar como argumento a favor da impenhorabilidade a 

imutabilidade do quadro de sócios e a impossibilidade de liquidação das quotas, 

                                                        
19 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do 
Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 229 a 230. 



 

 

34

alegando que esta possa por em risco a continuidade dos negócios. Ou seja, não 

admite-se que se recusa a entrada de um novo sócio, e ao mesmo tempo retenha o 

capital que corresponde as quotas devidas ao sócio devedor. Sendo assim, quando 

há penhora das quotas de uma sociedade que preze o elemento do affectio 

societatis, não será admitido que terceiro adquira judicialmente a participação 

correspondente, no entanto, o credor poderá pedir que se faça a apuração de 

haveres das quotas.20     

Por fim, cabe mencionar rapidamente que a penhora de lucros é mais simples 

e dessa forma preferencial do que a penhora de quotas. Quando estamos tratando 

da penhora do direito ao lucro, esta somente é possível quando efetivamente há 

lucro e após a deliberação de sua distribuição pela sociedade. Portanto, deve-se 

penhorar apenas o lucro que já tenha sido verificado e está apenas aguardando para 

ser distribuído. Há algumas meios que a sociedade pode fazer uso como forma de 

evitar a satisfação pecuniária por parte do credor, como se verá mais abaixo, porém 

nesse momento cabe mencionar que a sociedade pode apurar lucro mas deliberar 

pela sua não distribuição. Neste caso o credor terá que provar que houve abuso por 

parte da sociedade para que seja pago.21  

 
 

3.3.4.2. Liquidação da participação para pagamento de débito com 
um terceiro 

 
 
 De uma forma geral, o procedimento de liquidação da quota de sócio devedor 

é bem complicado, visto que há várias implicações nessa operação, como se verá 

abaixo. No entanto, antes de explicar os possíveis problemas que surgem quando a 

autonomia patrimonial não confere proteção contra liquidação, cabe mencionar que 

com a liquidação das quotas de um sócio, a sociedade continua existindo sem o 

sócio devedor, ou seja, não causa a dissolução e nem a extinção da empresa, 

apenas a exclusão de um sócio (considerando que a penhora recaia sobre a 

totalidade de suas quotas). Esta continuará sua atividade com os sócios e 

patrimônio remanescentes, conforme dispões o parágrafo único do art. 1.030 do 

CC/2002: 

 
                                                        
20 CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas, p. 118. 
21 CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas, p. 120. 
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Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio 
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos 
termos do parágrafo único do art. 1.026. 

  

Estabelecido isto, podemos compreender o que ocorre em caso de liquidação 

das quotas do sócio devedor. O parágrafo único do artigo 1.026 possibilita que, caso 

a sociedade não esteja dissolvida, o credor poderá requerer a liquidação da quota 

social do sócio devedor, a fim de que se satisfaça a sua pretensão pecuniária. 

Calixto Salomão Filho explica a necessidade de se ter esta situação prevista:  

 

“O interesse do credor é o recebimento de seu crédito e  não a 
participação em ou mesmo a venda de quotas de uma sociedade a 
respeito da qual não tem qualquer informação.” (SALOMÃO FILHO, 
Calixto. A sociedade unipessoal, p. 135) 

 

Em relação a esse aspecto quanto a falta de proteção contra liquidação, os 

problemas surgem no momento em que o sócio devedor possui uma participação 

societária significativa ou mais ainda quando a sociedade não tem em caixa o valor 

correspondente a quota de participação no capital social do sócio devedor para 

efetuar o devido depósito.  

Na hipótese considerada acima, a sociedade pode ter que se desfazer de boa 

parte do seu patrimônio para liquidar a participação do sócio devedor. 

Provavelmente isso irá comprometer a atividade que se pratica, botando em risco a 

própria continuidade da empresa, portanto dificilmente se conseguirá obter uma 

liquidação extrajudicial.22 No mais, essa situação se complica no momento em que a 

sociedade não possui o capital necessário e deve alienar bens do seu patrimônio 

para conseguir fazer o pagamento da quota do sócio.  

 Fora essa questão, caso haja a liquidação extrajudicial, essa provavelmente 

será muito complicada, pois a sociedade é incentivada a não fazer a apuração de 

haveres de forma correta. Para tal, a sociedade deve auferir o valor do patrimônio da 

sociedade para chegar a quantia devida ao sócio devedor. Muito provavelmente, a 

sociedade não vai querer incluir neste cálculo o valor de bens incorpóreos, como 

nome, marca etc., que muitas vezes é o maior ativo da empresa.  

                                                        
22 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do 
Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 233. 
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 Essas peculiaridades que ocorrem quando se tem apenas a proteção da 

autonomia patrimonial fraca já foram analisados pela literatura nacional, porém 

apenas sob o ângulo das sociedade limitadas. Pelo artigo 980-A, §6º, do CC/2002, 

podemos usar todas essas informações para tentar decifrar o que deve ocorrer 

quando houver uma situação de liquidação das quotas da EIRELI. Evidentemente 

que na EIRELI, por ter apenas um titular de todas as quotas que correspondem ao 

total do capital social da companhia, o problema é minimizado, no entanto continua 

existindo, e deverá seguir esse mesmo padrão de penhora e liquidação que 

descrevemos .  
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CONCLUSÃO 
 
 
    O tema da empresa individual de responsabilidade limitada ainda tem muito 

espaço para ser explorado. Esse novo instituto jurídico representa um avanço, mas 

que precisa ser acomodado ao nosso sistema jurídico, e as regras básicas. A prática 

do dia a dia irá ajudar a decifrar se o estabelecido legalmente consegue refletir o que 

a realidade demanda.  

 Na literatura nacional que acompanhou todo o processo de criação da 

EIRELI, somente percebemos a doutrina enfatizar a necessidade de conferir a 

responsabilidade limitada aos empresários individuais. Em pesquisa bibliográfica 

não encontrei uma obra que ressaltasse a importância da proteção conferida pela 

autonomia patrimonial. Ao longo do presente trabalho ficou evidente que a 

autonomia patrimonial de fato possui um papel fundamental, inclusive mais 

significante do que a responsabilidade limitada, na constituição da EIRELI. Sendo o 

principal motivo para essa importância o fato da autonomia patrimonial precisar ser 

prevista legalmente para conseguir atingir a proteção pretendida.  

 A razão central que destrinchamos bastante é a questão da dificuldade em se 

atingir o mesmo grau de defesa conferido pela autonomia patrimonial através de 

contratos. Será um desafio quase que impossível conseguir a mesma proteção que 

a conferida legalmente, portanto justifica-se a importância que atrelamos a inserção 

da pessoa jurídica da EIRELI no ordenamento jurídico brasileiro.  

Por outro lado, evidenciou-se que embora o instituto da responsabilidade 

limitada apresente alguns obstáculos para sua efetivação através de contratos, é 

algo viável a ser combinado. Dessa forma, a literatura nacional comete um equivoca 

a dar tanta importância para esse instituto jurídico, e acabar por ignorar todas as 

vantagens oferecidas pela autonomia patrimonial.  

 Após esta constatação fizemos uma análise de todos os benefícios e custos 

da autonomia patrimonial fraca, tendo como base a literatura norte americana, para 

chegarmos a conclusão que esta é uma característica essencial para formação de 

uma EIRELI. Embora não haja proteção contra a liquidação, o que podemos 

concluir, pois a lei estabelece o uso supletivo das regras que se aplicam às 

sociedades limitadas, a garantia de subordinação dos credores pessoais já 

representa uma proteção importante para preservação do patrimônio da empresa.  
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Consideramos também os problemas que a EIRELI enfrenta por não ter 

proteção contra a liquidação. Quanto a este ponto tivemos que nos apoiar em 

doutrina nacional relativa às sociedades limitadas, pois até este momento nada 

havia sido desenvolvido a respeito de liquidação e penhorabilidade de quotas 

especificamente sobre a EIRELI.  

Por fim, acredito que conseguimos comprovar nossa hipótese inicial que 

motivou essa pesquisa, que é o fato do instituto jurídico da autonomia patrimonial 

ser responsável por trazer maiores benefícios a empresa individual de 

responsabilidade limitada, do que a responsabilidade limitada. Espera-se que os 

tema seja mais desenvolvido pela doutrina nacional, pois como visto pelos inúmeros 

benefícios, e especificamente aplicando estes a EIRELI, percebe-se que merece 

atenção e reconhecimento.   
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