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Introdução: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI foi criada
pela Lei 12.441/11 num contexto em que se percebia a existência de inúmeras
sociedades empresárias limitadas constituídas por dois sócios, porém um deles com
uma participação mínima, sendo que na verdade o capital investido era de apenas um,
bem como apenas este cuidaria da direção da empresa. Isso porque para exercer a
empresa sozinho teria que se registrar como empresário individual e neste contexto se
responsabilizar ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade
econômica. Para fugir da responsabilização ilimitada criavam-se sociedades limitadas
de “faz de conta”. Objetivo: O objetivo do estudo é analisar a criação da sociedade
limitada unipessoal por meio de Medida Provisória e identificar o impacto desta
inovação frente a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a EIRELI.
Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, por meio de identificação e análise da
legislação e suas mudanças, revisão da literatura pertinente, com estudo da doutrina
especializada, estabelecendo as devidas comparações para construir uma análise
crítica. Resultados: Com a vigência da Lei 12.441/11, uma grande novidade no
ordenamento jurídico brasileiro, permitiu-se que uma pessoa natural sozinha invista
capital e desenvolva atividade econômica organizada sem se responsabilizar com o seu
patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Assim a EIRELI é uma empresa
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social e como o nome
indica é um tipo de empresa de reponsabilidade limitada, ou seja, tendo o único sócio
integralizado a totalidade do capital social, não responderá pessoalmente por dívidas
da empresa. Logo, evitou as empresas limitadas de “faz de conta” que na verdade era
de apenas um investidor. Porém, para trazer um mínimo de garantia aos credores
obrigou que seja investido um capital de no mínimo 100 salários mínimos. Atualmente
com a Medida Provisória 881/19 conhecida como MP da Liberdade Econômica
introduziu mais uma novidade, agora a sociedade limitada unipessoal, ou seja, a
sociedade limitada, antes constituída por no mínimo dois sócios, agora pode ser
constituída por apenas uma pessoa, sem qualquer tipo de imposição quanto ao valor do
capital. Dessa forma, o atual sistema manterá duas figuras garantidoras de
responsabilidade limitada ao seu titular, criando pode-se dizer um bis in idem
societário. Conclusão: A criação da sociedade limitada unipessoal, no mínimo esvazia
a EIRELI, pois com a mesma perspectiva de responsabilização limitada, mas se
exigência de capital social mínimo de 100 salários mínimos, bem como de vedação de
uma mesma pessoa natural intitular mais de uma pessoa jurídica dessa forma. 
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