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RESUMO 
 
Esse artigo visa, inicialmente, demonstrar o panorama geral do direito societário no 
Brasil, com um resgate histórico das sociedades pátrias e como estas evoluíram no 
decorrer do tempo, sempre norteadas pelos princípios do direito empresarial, cuja 
importância verificou-se ímpar para o bom andamento das atividades empresariais. 
Foi realizado um comparativo dentre os tipos societários mais utilizados no Brasil 
atualmente, sendo eles as sociedades limitadas e as EIRELIs, com a exposição de 
seus respectivos prós e contras, bem como uma coleta de dados provenientes das 
mais diversas Juntas Comerciais, verificando-se que, mesmo com o advento da 
EIRELI, as sociedades limitadas ainda seguiam como as preferidas quando do registro 
de empresas, explicitando que era necessário um novo tipo societário ou empresarial 
para suprir as necessidades do empresariado. Fruto da lei 13.784/2019, a sociedade 
limitada unipessoal teve seu início, atendendo os anseios dos empresários, reunindo 
os benefícios da EIRELI e da sociedade limitada em uma só sociedade. Averiguou-se 
que, quanto ao advento da sociedade limitada unipessoal, houve um grande 
decréscimo no registro comercial das EIRELIs, o que pode indicar uma preferência da 
sociedade limitada unipessoal em detrimento da EIRELI, em face de seus benefícios. 
O trabalho, em sua completude, foi desenvolvido pelo método teórico, com a pesquisa 
de obras doutrinárias, artigos científicos, legislações pátrias e levantamento de dados 
estatísticos.  
 
Palavras-chave: Direito Societário. Empresariado. Junta Comercial. 
 
 
THE IMPACTS OF THE CREATION OF THE UNIPERSONAL LIMITED COMPANY 
BY THE LAW 13.784/2019 IN THE LIMITED COMPANIES AND IN THE LIMITED 

RESPONSIBILITY INDIVIDUAL COMPANY  
 
ABSTRACT 
 
This article seeks to demonstrate the whole outlook in the brazilian corporate law showing 
the history of the corporations and their evolution being guided by the principles of the 
business law. A comparison was made between the limited companies and the limited 
responsibility individual company showing their pros e cons gathering statistic data from 
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many commercial boards checking up that even with the advent of the limited 
responsibility individual company the limited companies were still the preferred in the 
business environment which showed the necessity of a new corporate type to answer the 
wishes of the business community. The unipersonal limited company emerged with the 
advent of the law 13.784/2019 gathering the benefits from the limited companies and in 
the limited responsibility individual company in only one corporation. As the advent of the 
unipersonal limited company there was a decrease in the commercial registration of the 
limited responsibility individual company what may indicate the preferrence by the 
unipersonal limited company. The article was developed by the theorical method with the 
research of doctrinal works, scientific articles, legislations and data collection. 
 
Keywords: Business Community. Commercial Board. Corporate Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva a realização de um estudo acerca do Direito 

Societário no Brasil, tratando de sua origem e evolução, dos princípios norteadores, 

dos tipos societários e, como tais temas se relacionam com o advento da Lei 

13.784/2019, também conhecida como a Lei da Liberdade Econômica, que promoveu 

alterações pontuais, gerando grandes mudanças no panorama das atividades 

empresariais em todo o Brasil. 

Para que se alcance o tema em evidência, qual seja, os impactos provenientes 

da criação da sociedade limitada unipessoal pela Lei da Liberdade Econômica nas 

sociedades preexistentes, em especial as sociedades limitadas e na EIRELI, se faz 

necessária uma apresentação prévia deste ramo do direito. Para tanto, será analisada 

toda a evolução histórica do direito societário, desde os tempos do já quase extinto 

Código Comercial, bem como uma análise dos princípios que servem como base para 

as atividades societárias em geral e como estes se relacionam na rotina das 

empresas. 

Ademais, por meio da pesquisa e da coleta de dados estatísticos das principais 

Juntas Comerciais do Brasil, no que tange à constituição de empresas, o presente 

artigo visa demonstrar os reais impactos das alterações provenientes da Lei 

13.784/2019, em especial o advento das sociedades limitadas unipessoais e seus 

reflexos no direito societário brasileiro. 
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2 ASPECTOS GERAIS DO DIREITO SOCIETÁRIO NO BRASIL 

 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Para que se entenda a origem do direito societário brasileiro, antes se faz 

necessário entender a história do Direito Comercial no Brasil, visto que tais ramos 

caminham juntos desde o início dos tempos. 

O início do Direito Comercial brasileiro se dá no ano de 1808, mais 

especificamente em 28/01/1808, onde, por meio da Carta Régia, há a abertura dos 

portos às nações amigas. Inicialmente, por escassez de legislação própria, o Brasil se 

utilizava das leis de Portugal, até que, no ano de 1850, tem-se o advento do Código 

Comercial brasileiro. 

No Código Comercial brasileiro de 1850, tem-se o início das atividades 

societárias em território pátrio, possuindo certa similaridade com as sociedades atuais, 

como pode-se observar no art. 287, já revogado pelo Código Civil de 2002: 

He da essencia das companhias e sociedades commerciaes que o objecto e 
fim a que se propoem seja licito, e que cada hum dos socios contribua para o 
seu capital com alguma quota, ou esta consista em dinheiro ou em effeitos e 
qualquer sorte de bens, ou em trabalho ou indústria. 

Neste mesmo código, verifica-se o início das sociedades anônimas no Brasil, 

conforme dispunha o art. 295: 

As companhias ou sociedades anonymas, designadas pelo objecto ou 
empreza a que se destinão, sem firma social, e administradas por 
mandatarios revogaveis, socios ou não socios, só podem estabelecer-se por 
tempo determinado, e com autorisação do Governo, dependente da 
approvação do Corpo Legislativo quando hajão de gozar de algum privilegio: 
e devem provar-se por escriptura publica, ou pelos seus estatutos, e pelo acto 
do Poder que as houver autorizado. 

Assim como nos dias atuais, as sociedades empresárias precisam arquivar 

seus atos nas Juntas Comerciais de seu respectivo Estado da Federação, quando da 

vigência do Código Comercial, as sociedades comerciais também necessitavam deste 

registro, como pode-se observar no art. 301: 

O teor do contracto deve ser lançado no Registro do Commercio do Tribunal 
do districto em que se houver de estabelecer a casa commercial da sociedade 
(art. 10, nº 2), e se esta tiver outras casas de commercio em diversos distritos, 
em todos elles terá lugar o registro. 

Com o advento do Código Civil de 2002, o Código Comercial de 1850 foi 

revogado quase em sua integralidade, restando apenas a parte que versa a respeito 

do Direito Marítimo, tendo início a Teoria da Empresa, em que a figura do 
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“comerciante” e dos “atos de comércio” dão seu lugar às “empresas”, aos 

“empresários” e às “sociedades empresárias”. 

 

2.2  PRINCÍPIOS DO DIREITO SOCIETÁRIO  

 

Os princípios do Direito Societário têm, como intuito, reger as condutas 

constantes da atividade empresarial, zelando tanto pelo bem-estar do empresário 

quanto da sociedade em geral. 

O princípio da função social da empresa visa contemplar não apenas os 

interesses do empresário ou sócios, como, também, os interesses de todos aqueles 

que, de alguma forma, são afetados direta ou indiretamente pelas empresas e seus 

campos de atuação. Quando se trata da função social da empresa, remete-se, 

automaticamente, a empresa como atividade econômica organizada, ao empresário, 

que, conforme o art. 966 do Código Civil, exerce profissionalmente a empresa e ao 

estabelecimento, que se refere ao conjunto organizado de bens utilizados para o 

exercício da empresa, vide art. 1.142 do Código Civil.  

Sendo assim, conforme exposto no art. 5º, XXIII da Constituição Federal, a 

empresa possui uma função social a cumprir: 

[...] não deve visar somente o lucro, mas também preocupar-se com os 
reflexos que suas decisões têm perante a sociedade, seja de forma geral, 
incorporando ao bem privado uma utilização voltada para a coletividade; ou 
de forma específica, trazendo realização social ao empresário e para todos 
aqueles que colaboraram para alcançar tal fim (PEREIRA, 2011). 

Outro princípio abarcado é o da preservação da empresa, que visa, diante da 

grande importância da empresa, preservá-la, pois a extinção de uma atividade 

empresarial não afetaria somente o empresário, mas todos seus funcionários, 

fornecedores, ou seja, a sociedade como um todo sairia no prejuízo. Entretanto, este 

princípio não é absoluto, devendo a empresa ter relevância e dar retorno para a 

sociedade, cumprindo sua função social, como muito bem leciona Mônica Gusmão: 

Preserva-se a empresa que possa e deva ser preservada, e essa seleção 
implica um juízo de valor a priori. Indiscutivelmente, para manter o equilíbrio 
social, econômico e político é dever do Estado incentivar e emprenhar-se em 
preservar as empresas, fontes geradoras de tributos e de empregos. A 
aplicação indiscriminada do princípio da preservação da empresa acabaria 
por permitir a continuação de uma empresa economicamente inviável, 
trazendo prejuízos que refletiriam de forma desonrosa na coletividade, 
gerando instabilidade de em vez de harmonia social, e violando, inclusive o 
princípio da função social (GUSMÃO, p. 20, 2011). 
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Observa-se, também, no ordenamento jurídico pátrio, a presença do princípio 

da autonomia patrimonial da sociedade, que, conforme leciona Fábio Ulhoa Coelho, 

expressa que: 

[...] Titularidade Processual – a pessoa jurídica pode demandar e ser 
demandada em juízo; tem capacidade para ser parte processual. A ação 
referente a negócio da sociedade deve ser endereçada contra a pessoa 
jurídica e não os seus sócios ou seu representante legal. Quem outorga 
mandato judicial, recebe citação, recorre, é ela como sujeito de direito 
autônomo (COELHO, p.140, 2011). 

Sendo assim, este princípio proporciona a segurança jurídica necessária às 

pessoas físicas, visto que, conforme os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil, a 

sociedade responde, por meio de seu patrimônio, pelas dívidas, as quais contraiu, ou 

seja, goza de certa autonomia, só respondendo aos sócios com seus bens pessoais, 

em certas hipóteses específicas. 

Por fim, verifica-se a existência do princípio da limitação da responsabilidade 

dos sócios pelas obrigações sociais, que visa estimular os investimentos a serem 

realizados nas sociedades, com a limitação da responsabilidade dos sócios perante 

as obrigações da sociedade, conforme exposto no Código Civil. Tal princípio objetiva 

um equilíbrio, no qual se tenha produtos e serviços com preços acessíveis, como 

também que as sociedades continuem atraindo investidores. 

 

2.3  ESPÉCIES SOCIETÁRIAS EMPRESARIAIS EXISTENTES NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO PÁTRIO 

 

Atualmente, no ordenamento jurídico pátrio, averígua-se a existência das 

sociedades empresárias, as quais possuem conceito definido no art. 982, caput do 

Código Civil de 2002, senão vejamos: “Salvo as exceções expressas, considera-se 

empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de 

empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais”. 

Um dos maiores exemplos e principal sociedade empresária utilizada no Brasil, 

trata-se da sociedade empresária limitada. 

A sociedade empresária limitada tem como características essenciais: 

 

1. A restrição da responsabilidade do sócio às suas quotas, apesar de que 

todos os sócios respondem de forma solidária na integralização: 
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 A responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade limitada, como 
diz o nome do tipo societário, está sujeita a limites. Se os bens do patrimônio 
social são insuficientes para responderem pelo valor total das dívidas que a 
sociedade contraiu na exploração da empresa, os credores só poderão 
responsabilizar os sócios, executando bens de seus patrimônios individuais, 
até um certo montante. Alcançado este, a perda é do credor. O limite da 
responsabilidade dos sócios, na sociedade limitada, é o total do capital social 
subscrito e não integralizado (COELHO, p. 183, 2011). 

2. A administração pode ser exercida tanto por sócios quanto por não 

sócios, como explana José Edwaldo Tavares Borba: 

 Os poderes dos administradores serão aqueles que forem fixados no 
contrato social. No silêncio do contrato, terão os administradores amplos 
poderes de gestão, excetuadas, se não integrarem o objeto social, a 
oneração e a alienação de bens imóveis, atos estes para cuja prática se exige 
a aprovação da maioria do capital. Considere-se ademais que os atos dos 
administradores deverão guardar sempre pertinência com o objeto social, sob 
pena de não obrigarem a sociedade (BORBA, p. 134 e 145, 2019). 

3. Não há capital social mínimo para sua constituição. 

4. As principais regras e disposições são definidas no contrato social. 

5. Divisão em quotas do valor do capital social. 

 

Outra espécie societária muito conhecida e propagada em território brasileiro é 

a Sociedade por Ações, regulada pela Lei 6.404/1976, sendo o Código Civil aplicado 

nas omissões desta. 

Nessa espécie societária, o capital social é fracionado em ações: 

O capital social deste tipo societário é fracionado em unidades representadas 
por ações. Os seus sócios, por isso, são chamados de acionistas, e eles 
respondem pelas obrigações sociais até o limite do que falta para a 
integralização das ações de que sejam titulares (COELHO, p. 212, 2011). 

Importa salientar que as sociedades por ações sempre serão empresárias, 

mesmo que em seu objeto social constem atividades civis, como pode-se observar no 

art. 982, parágrafo único, do Código Civil: “Independentemente de seu objeto, 

considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa”. 

Nas sociedades por ações, diferentemente das sociedades limitadas, não há o 

intuito personae, ou seja, não importa aos acionistas, pelo menos em teoria, a pessoa 

dos demais acionistas. 

As sociedades por ações podem ser classificadas em abertas ou fechadas: 

As sociedades anônimas se classificam em abertas ou fechadas, conforme 
tenham, ou não, admitidos à negociação, na Bolsa ou no mercado de balcão, 
os valores mobiliários de sua emissão. Anote-se que o critério de identificação 
de uma ou outra categoria de sociedade anônima é meramente formal. Basta 
que a companhia tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação na 
Bolsa ou mercado de balcão (que compõem o “mercado de valores 



10 
 

mobiliários”), para ser considerada aberta. É irrelevante se os valores 
mobiliários de sua emissão efetivamente são negociados nessas instituições 
(COELHO, p. 216, 2011). 

Outra modalidade de sociedade empresária, existente no ordenamento jurídico 

pátrio, trata-se da Sociedade em Nome Coletivo, em que todos os sócios respondem 

de forma solidária e ilimitada perante as obrigações sociais da empresa. Entretanto, 

podem os sócios, por meio de alteração do ato constitutivo, limitar a responsabilidade 

de cada um, sem que haja prejuízo aos terceiros. A administração da sociedade é de 

competência exclusiva dos sócios, vedada a eleição de administradores não sócios 

para esse tipo societário. 

Por fim, verifica-se a existência da Sociedade em Comandita Simples, que 

diferentemente das demais espécies societárias listadas anteriormente, possui certas 

diferenciações entre seus sócios. 

São chamados de “comanditados” aqueles que possuem responsabilidade 

ilimitada por suas obrigações sociais, enquanto os sócios que possuem 

responsabilidade limitada em face a estas obrigações são nomeados “comanditários”. 

A respeito das regras e normativas referentes à administração e uso do nome 

empresarial nas Sociedades em Comandita Simples, o Código Civil de 2002 dispõe: 

Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas 
categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados 
somente pelo valor de sua quota. 

Art. 1.047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da 
sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar 
qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar 
sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.  

Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da 
sociedade, para negócio determinado e com poderes especiais. 

Pelo fato de não possuírem responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, os 

“comanditários” não poderão ter seu nome inserido na firma da sociedade. Ademais, 

por este mesmo motivo, os “comanditários” não podem exercer cargos de gerência na 

sociedade. 

 

3 SOCIEDADES LIMITADAS E EIRELI 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS DAS SOCIEDADES LIMITADAS  
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Diferentemente de outros tipos societários, que surgiram das práticas de 

comércio, realizadas no mundo medieval, as sociedades empresariais limitadas 

surgem em meados do século XIX, buscando suprir uma necessidade dos 

empresários à época, que se viam presos aos modelos de sociedade de pessoas e 

sociedades anônimas já existentes. “Os operadores econômicos demandavam um 

tipo societário que permitisse a limitação da responsabilidade de todos os sócios sem, 

entretanto, exigir o formalismo peculiar às sociedades anônimas” (MATIAS, p. 106, 

2010). 

As sociedades empresárias limitadas tem, como características principais, a 

responsabilidade restrita dos sócios com relação à empresa, a possibilidade de 

nomeação de administradores não sócios, a ausência de valor mínimo para integrar o 

capital social, dentre outras. Este modelo societário foi bem recepcionado no 

ordenamento jurídico pátrio, visto que proporcionou inúmeras vantagens e trouxe 

novidades aos modelos existentes à época.  

Assim que foi instituída no ordenamento jurídico pátrio, as sociedades 

empresariais limitadas, mostraram vantagens quando comparadas com as 

sociedades por ações, quando ainda vigente o Decreto 3.708/1919, pelo fato de 

possuírem estrutura menos rígida e com menores formalismos, o que alavancou sua 

utilização, abarcando atividades de pequeno, médio e grande porte. 

A justificativa para a grande aceitação social deste formato decorre das 
vantagens que a sua regulação sempre ofereceu, como a restrição da 
responsabilidade dos sócios, estrutura ágil, liberdade dos sócios etc., bem 
como em razão de que o ordenamento nacional não delimita o espaço 
econômico próprio para cada um dos formatos existentes, permitindo aos 
indivíduos que façam a sua opção quanto ao meio adequado de realizar 
atividades econômicas (MATIAS, p.114, 2010). 

Desde então, a sociedade limitada tem se sobressaído com larga margem de 

diferença percentual aos demais tipos societários: 

A sociedade limitada é o tipo societário de maior presença na economia 
brasileira. Introduzida no nosso direito em 1919, ela representa hoje mais de 
90% das sociedades empresárias registradas nas Juntas Comerciais. Deve-
se o sucesso a duas de suas características: a limitação da responsabilidade 
dos sócios e a contratualidade (COELHO, p.180, 2011). 

É possível visualizar o sucesso das sociedades limitadas nos dados estatísticos 

disponibilizados mensalmente pelas juntas comerciais dos estados da federação, 

principalmente quando em comparação com o número de registro dos demais tipos 

societários. 
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Fonte: Juntas Comerciais dos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e 

Minas Gerais, 2020. 

 

3.2 ASPECTOS GERAIS DAS EIRELIS  

 

As empresas individuais de responsabilidade limitada, também conhecidas 

como EIRELIS, surgiram no Brasil em 11/07/2011, com o advento da Lei 12.441/2011, 

o qual veio a alterar alguns dispositivos do Código Civil pátrio. 

Até então, os empresários que exerciam atividades empresariais de forma 

individual não possuíam a limitação de responsabilidade patrimonial, sendo tal 

benefício dado apenas aos que integravam o quadro de sócios ou acionistas das 

sociedades empresárias, já comentadas anteriormente. 

A respeito das finalidades da criação desta atividade empresarial: 

A criação e a regulamentação da EIRELI têm por finalidade permitir que uma 
única pessoa, sem associação com terceiros, exerça atividade empresarial 
por meio de uma pessoa jurídica, separando do patrimônio desta o seu 
próprio patrimônio pessoal de pessoa física. Uma vez protegido o patrimônio 
pessoal por meio da “responsabilidade limitada”, tornou-se viável a 
constituição de uma sociedade unipessoal, e caiu em desuso a busca por um 
segundo sócio “fictício”, cuja única função era a de viabilizar a constituição de 
uma sociedade limitada (FINKELSTEIN, p.83, 2016). 

Dessa forma, a EIRELI foi criada com o intuito de prover uma atividade 

empresarial com caráter de empresa e com personalidade jurídica, sem que fosse 

necessário dois ou mais sócios para sua constituição, o que inviabilizava a criação de 

algumas sociedades, ou gerava os famosos sócios “fictícios”, que compunham as 

sociedades por mera formalidade, sem haver, de fato, a “affectio societatis”. 
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A EIRELI tem, como característica principal, a unipessoalidade, na qual apenas 

um “sócio”, no caso o titular da empresa, detém todas as quotas do capital social 

desta. Importa salientar que somente é permitido a criação de uma EIRELI por pessoa, 

não sendo vedado, porém, a participação desta em outras sociedades empresárias. 

Além destas peculiaridades, diferentemente das sociedades limitadas, em que 

não há capital mínimo para constituição, a EIRELI exige um capital social de, no 

mínimo, 100 (cem) vezes o salário mínimo vigente para sua constituição, vide art. 980-

A do Código Civil: 

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. 

No levantamento abaixo, realizado junto à Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina, que contém informações de 2012 até o mês de maio de 2020, verifica-se 

que, ano após ano, as constituições de EIRELIS vem crescendo vertiginosamente, 

entretanto, ainda longe de alcançar as sociedades empresárias limitadas: 

 

 
Fonte: Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 2020. 

 

3.3 NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM NOVO MODELO EMPRESARIAL QUE 

ATENDESSE À REALIDADE/NECESSIDADE EMPRESARIAL 

 

Diante do cenário em que a sociedade se encontrava, via-se de forma cristalina 

que a atividade empresarial no Brasil estava limitada pela ausência de um modelo 

empresarial que atendesse plenamente aos anseios dos empresários. A grande 
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maioria dos empresários não conseguia exercer suas respectivas atividades de forma 

plena, extraindo, destas, todo o seu potencial, seja por motivos econômicos ou de 

relacionamento entre os sócios. 

Conforme anteriormente já exposto, desde a respectiva criação das sociedades 

limitadas e das EIRELIS, estes tipos empresariais dominaram o cenário empresarial 

brasileiro, sendo amplamente utilizadas, pois eram as que melhor se enquadravam 

nas necessidades do empresariado. Entretanto, tanto as sociedades limitadas quanto 

as EIRELIS possuem características que impossibilitam o empresário de exercê-las 

em plenitude, conforme será abordado a seguir. 

As sociedades empresárias limitadas tem, como grande ponto positivo, a 

limitação de responsabilidade dos sócios, o que faz os empresários terem mais campo 

para desenvolver suas atividades sem temer uma eventual responsabilização de seu 

patrimônio, em caso de insucesso da empresa. Porém, o que muitas vezes impedia 

os empresários de adotar este tipo societário era a necessidade de, no mínimo, dois 

sócios para constituição da sociedade, o que levava os empresários, em alguns casos, 

a adotar “sócios fictícios”, como parentes e amigos, para compor o quadro societário 

e preencher os requisitos estabelecidos pela lei. 

Já no que concerne as EIRELIS – empresas individuais de responsabilidade 

limitada, o que a impedia de ser um grande sucesso no meio empresarial era a 

necessidade de, para a sua criação, a integralização de um capital social mínimo de 

100 salários mínimos, o que para uma grande parcela do empresariado é impossível, 

ainda mais se tratando de atividades empresariais embrionárias. 

Quanto ao modo como o direito brasileiro via a limitação da responsabilidade 

para o empresário: 

A respeito da limitação da responsabilidade do empreendedor individual, por 
meio de sociedade unipessoal, a verdade é que o direito brasileiro sempre 
manifestou, até o aparecimento da EIRELI, sérias reservas e anacrônicos 
preconceitos. De um lado, as autoridades fazendárias receavam que a 
limitação da responsabilidade individual pudesse importar dificuldades à 
cobrança de tributos em atraso; de outro, não eram poucos os que 
estranhavam a noção de contrato consigo mesmo normal (porém 
indevidamente) associada ao instituto. Por resultado, a lei brasileira veio 
incorporar a limitação da responsabilidade individual algo tardiamente. 
Vicejavam, por isto, por toda a economia, as sociedades limitadas compostas 
por um sócio subscritor da quase totalidade do capital social (99%, pelo 
menos) e alguém de sua confiança (parente, amigo ou colaborador), que se 
dispunha a subscrever a parcela restante (em geral, uma única quota) 
(COELHO, p. 223, 2016). 
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Fazia-se necessária a busca por um tipo empresarial que se enquadrasse nos 

anseios do empresariado, que buscava unir os benefícios de uma sociedade com 

responsabilidade limitada, individual e sem a necessidade de capital mínimo para sua 

constituição. 

A respeito da criação da sociedade unipessoal mundo afora: 

O primeiro país a introduzir a sociedade unipessoal em seu direito foi o 
Principado de Liechtenstein, em 1926. A inovação foi associada, à época, a 
objetivos um tanto escusos, de planejamento tributário ou ocultação de 
patrimônio ou receitas. Parte do preconceito deveu-se à estranheza que a 
figura despertou: afinal, se a sociedade era resultante de contrato entre duas 
ou mais pessoas, para a realização de objetivos comuns, como poderia 
decorrer de declaração unilateral de um único sócio? Com o tempo, este 
preconceito esvaneceu-se. A doutrina jurídica evoluiu, no sentido de perceber 
que a unipessoalidade não era incompatível com a noção de contrato social 
(COELHO, p. 224 e 226, 2016). 

A partir de 1980, as sociedades unipessoais começam a surgir na Europa: 

A Alemanha foi o primeiro país a adotar em seu ordenamento a sociedade 
limitada unipessoal, em 1980, por meio da Lei sobre Sociedade por Quotas. 
Em 1985, por meio da Lei n˚ 85-697, a França finalmente permitiu a figura da 
sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, que assumiu a 
nomenclatura de Enterprise Unipersonnelle à responsabilité limiteé (“EURL”). 
Em Portugal, a primeira disposição a respeito foi realizada pelo Decreto-Lei 
n˚ 248/86, datado do mesmo ano do Código Comercial, mas anterior a ele, 
que previu a possibilidade do Estabelecimento Individual de 
Responsabilidade Limitada (EIRL) (ABREU, p. 503-504, 2013). 

Apesar de já estarem presentes no cotidiano Europeu há algumas décadas, as 

sociedades unipessoais demoraram a chegar ao Brasil, como será exposto no capítulo 

a seguir. 

 

4 A CRIAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL E OS IMPACTOS DA LEI 

13.784/2019 NO DIREITO SOCIETÁRIO 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS DA LEI 13.784/2019 (INTENÇÃO E PRINCÍPIOS) 

 

Em 20 de setembro de 2019, o Presidente da República Federativa do Brasil, 

Jair Messias Bolsonaro, sancionou a Lei 13.874/2019, em lei conhecida como Lei da 

Liberdade Econômica, sendo resultado da conversão da Medida Provisória 881/2019. 

A Lei da Liberdade Econômica tem, como principal intuito, viabilizar o livre 

exercício da atividade econômica e a livre iniciativa, a qual visa garantir a autonomia 

dos particulares para seus empreendimentos, dando segurança a estes: 

Acreditamos que a lei vá cumprir um papel importante e propiciar que o 
Judiciário honre sua finalidade de equilibrar os diversos direitos que estão em 
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conflito — o do credor, de fazer valer seu crédito com respaldo e segurança, 
e o do devedor, de se defender adequadamente (SALOMÃO, 2019). 

O referido dispositivo legal, em seu art. 2º, traz alguns princípios norteadores, 

que aqui serão explicitados. 

O princípio da liberdade como garantia no exercício das atividades econômicas 

visa a possibilidade de desenvolvimento de atividades em qualquer horário ou dia de 

semana, incluindo feriados, desde que observadas as normas trabalhistas. Busca 

regular, também, o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo risco, sem 

que, para tanto, houvesse a necessidade de procedimentos para autorização e 

liberação, bem como definir de forma livre o preço de produtos e serviços em 

mercados não regulados, fruto de alterações da oferta e da demanda. 

O princípio da presunção da boa-fé do particular, em detrimento do Poder 

Público, tem como objetivo alterar os paradigmas existentes na sociedade brasileira 

quanto a este tema, visto que o excesso de regulação para todas as atividades 

empresariais tem, como causa, uma suposta má-fé dos agentes econômicos, assim, 

o Estado teria que impor certa rigidez para que não fosse lesado. 

Ao se presumir a boa-fé do particular, a existência de inúmeras regulações que 

visavam impedir o indivíduo de suposta má-fé, deixam de ser necessárias, ou ao 

menos podem ser suavizadas, para melhor adequação à atividade empresarial, 

imprimindo potência e dinamismo. 

Pode-se verificar isto quanto à abertura de empresas. Para que uma empresa 

seja aberta e esteja em pleno funcionamento no Brasil, são necessários cerca de 11 

(onze) procedimentos, enquanto, na Nova Zelândia e na Geórgia, somente um 

procedimento é necessário, conforme levantamento realizado pelo Projeto Doing 

Business, em 2019.  

O princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o 

exercício de atividades econômicas visa dar mais importância a autonomia das partes 

quanto a realização de contratos, com vistas a impedir uma regulação Estatal em 

excesso. 

Por fim, o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do particular, perante 

o Estado, traz benefícios àquele. Como leciona Marcos Aurélio Ribeiro: 

Reconhecendo  a vulnerabilidade do particular perante o Estado, a lei 
estabelece limitações à administração pública na regulamentação de 
atividade econômica, coibindo o abuso do poder regulatório, assim 
considerado: criar reserva de mercado em favor de grupo econômico ou 
profissional; regras que impeçam a entrada de novos competidores no 



17 
 

mercado;  criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou 
atividade profissional; aumentar custos de transação; criar limites à formação 
de sociedades empresariais ou de atividades econômicas (RIBEIRO, 2019). 

Em suma, os princípios presentes na Lei da Liberdade Econômica visam dar a 

devida proteção ao empresariado, reconhecendo que estes não podem ter suas forças 

equiparadas as do Estado, provendo, para tanto, benefícios e desburocratizações no 

que tange à seara empresarial. 

 

4.2 CRIAÇÃO DAS SOCIEDADES LIMITADAS UNIPESSOAIS 

 

A Lei da Liberdade Econômica também realizou alterações de grande porte no 

Código Civil Pátrio, uma delas foi a inclusão de dois parágrafos ao art. 1.052: “§ 1º A 

sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. § 2º Se for 

unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que 

couber, as disposições sobre o contrato social. ” 

Tem-se, então, o surgimento de uma nova modalidade de sociedade 

empresária limitada, sem, entretanto, ser necessária a existência de mais de 1 (um) 

sócio para sua constituição e funcionamento. 

Quando comparada com a EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, a sociedade limitada unipessoal tem inúmeros benefícios, sendo, um deles, 

um dos grandes motivos para a não aceitação em massa da EIRELI no Brasil: a 

obrigatoriedade de capital mínimo equivalente a 100 salários mínimos, o que na 

prática inviabilizava a imensa maioria dos empresários em constituir este tipo de 

empresa, por se tratar de um valor muito expressivo, principalmente para os 

empresários pequenos e médios ou iniciantes. 

Nas sociedades limitadas unipessoais, assim como nas já existentes 

sociedades limitadas, não há a necessidade de capital social mínimo a ser 

integralizado, abrindo assim, mais portas para atuação ao empresário que não possui 

valores vultuosos para iniciar seus empreendimentos. 

Outro ponto importante a ser abordado é a possibilidade de o empresário 

constituir inúmeras sociedades limitadas unipessoais, algo que não era permitido nas 

EIRELIs, possibilitando que o empresário prospere e, consequentemente, a economia 

brasileira se desenvolva. 
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O principal diferencial das sociedades limitadas unipessoais é a não 

necessidade de mais de um sócio para constituição da empresa, o que, anteriormente, 

era um grande empecilho, resultando na adição de sócios ‘fictícios’ ao negócio: 

Como se sabe, frequentemente vemos sociedades em que a pluralidade de 
sócios somente se explica para que não haja confusão patrimonial entre 
sociedade e sócios, ou melhor, o empresário invariavelmente convida alguém 
de sua confiança para integrar a sociedade, normalmente conferindo um valor 
irrisório ao capital social da sociedade, apenas para enquadrar-se aos 
requisitos da legislação até então vigente (RIBEIRO, 2019). 

Com o passar do tempo, as sociedades limitadas unipessoais tendem a 

dominar o cenário empresarial brasileiro, visto que apresentam inúmeros benefícios, 

em comparação com os tipos societários já existentes, sem, no entanto, perder 

nenhuma das proteções e regulamentações preexistentes, conferindo maior 

segurança e liberdade ao empreendedor. 

 

4.3 “EXTINÇÃO” OU ESVAZIAMENTO DA FIGURA DA EIRELI 

 

A EIRELI, quanto ao seu advento, no ano de 2011, trouxe inúmeras novidades 

e benefícios, em comparação com o quadro empresarial que se apresentava à época. 

Tradicionalmente, no cenário do Direito Empresarial brasileiro, não havia um 
instituto jurídico por meio do qual uma única pessoa pudesse exercer a 
atividade empresária sem que seus bens e patrimônio permanecessem 
sujeitos às ações de seus credores. Nesse cenário, os riscos do negócio eram 
assumidos em seu próprio nome, sem que houvesse a distinção entre 
patrimônio pessoal e societário, ou seja, não havia efetiva limitação de 
responsabilidade do sócio. A inscrição, como empresário individual, na Junta 
Comercial acarretava a assunção de todos os riscos do negócio e atingiam o 
patrimônio pessoal do sócio em caso de inadimplência (RESENDE, 2019). 

A inserção da Eireli no âmbito empresarial brasileiro possibilitou o exercício 
da atividade empresária por um único indivíduo, sem que seu patrimônio 
fosse atingindo pelas dívidas da empresa, limitando, assim, a 
responsabilidade (RESENDE, 2019). 

Entretanto, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sempre 

possuiu um grande entrave, já que havia a necessidade de capital mínimo de 100 

salários mínimos para sua constituição, o que impossibilitava grande parte dos 

empresários de fazer uso de tal modalidade de empresa. 

Quando as sociedades limitadas unipessoais surgem, em decorrência da Lei 

da Liberdade Econômica, a EIRELI, ao menos em tese, tende a ser esquecida, ou ao 

menos, passa a ser constituída com menor incidência, pois o benefício da 

possibilidade de constituição de empresa com responsabilidade limitada já não é mais 
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sua exclusividade. Tal fato somado a necessidade de capital mínimo para constituição 

e impossibilidade de criação de mais de uma EIRELI por empresário, faz com que a 

EIRELI perca sua utilidade, visto que a sociedade limitada unipessoal, além de não 

ter capital mínimo obrigatório, não impede o empresário de criar quantas sociedades 

nesta modalidade achar necessário para melhor funcionamento de sua empresa. 

Esta disparidade entre benefícios existente entre a sociedade limitada 

unipessoal e a EIRELI já pode ser observada nas estatísticas das principais Juntas 

Comerciais do Brasil. 

No ano de 2019, do mês de janeiro ao mês de abril, quando as sociedades 

limitadas unipessoais ainda não tinham surgido, em decorrência da Medida Provisória 

881/2019, foram constituídas, nas Juntas Comerciais de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro, 13.000 sociedades empresariais limitadas e 9.333 EIRELIs. 

Já, no ano de 2020, do mês de janeiro ao mês de abril, com as sociedades 

limitadas unipessoais em pleno funcionamento, devido ao advento da Lei da 

Liberdade Econômica, foram constituídas, nas Juntas Comerciais de Minas Gerais e 

do Rio de Janeiro, 15.436 sociedades empresariais limitadas e 5.601 EIRELIs. 

 

 
Fonte: Juntas Comerciais dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 2020. 

 

Diante do exposto, estima-se que tal disparidade pode ser decorrente do 

advento das sociedades empresárias limitadas unipessoais, visto que em um curto 

espaço de tempo, as EIRELIS já perderam grande margem para as sociedades 

empresárias limitadas, o que pode indicar uma possível extinção desta modalidade de 

empresa em um futuro próximo, visto que, com o advento da sociedade empresária 

limitada unipessoal, a EIRELI poderá cair em completo desuso. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar toda a evolução histórica do Direito Societário em terras brasileiras, 

verifica-se que, atualmente, o Brasil se encontra em processo de grandes mudanças 

e modernizações, visando um melhor funcionamento e aproveitamento das empresas, 

sem, entretanto, desprezar os princípios norteadores do direito empresarial, que 

sustentam e regulam as atividades empresariais no direito pátrio. 

Ademais, ao apurar a situação atual das sociedades empresárias no Brasil, em 

especial as sociedades limitadas e EIRELIs, verifica-se a necessidade imediata de 

alterações, no que concerne às sociedades, com vistas a um melhor desenvolvimento 

das atividades empresariais pelo empresariado, o que também geraria reflexos 

positivos em toda a sociedade. 

Pode-se concluir que, com o advento da sociedade unipessoal limitada, 

proveniente da Lei 13.784/2019, as sociedades limitadas e, principalmente, a EIRELI 

tendem a perder espaço para a sociedade unipessoal limitada, visto que esta possui 

o mesmo benefício das outras, sem possuir os ônus destas, como, por exemplo, a 

necessidade de outro sócio para constituir a sociedade e a obrigação de integralização 

de capital mínimo para constituição.  

Diante disso, pode-se averiguar uma grande mudança no panorama macro das 

estruturas societárias brasileiras, que já podem ser observadas nas estatísticas e 

números coletados junto aos Órgãos de Registro do Comércio, os quais demonstram 

um aumento exponencial na constituição de sociedades limitadas e um grande 

decréscimo na busca pela EIRELI, refletindo as alterações realizadas pela Lei da 

Liberdade Econômica e, de certo modo, comprovando sua eficácia. 
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