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Lei nº 12.441/11  -  Cria a Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada - EIRELI 
  

Foi publicada no DOU de 12/7/2011 a Lei 12.441 que alterou o Código Civil, 

permitindo que seja constituída empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI. A nova forma empresarial possui como principais características: (i) a 

responsabilidade limitada, ou seja, patrimônio do sócio não se confunde com o da 

empresa; (ii) capital social deverá ser superior a 100 vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país; (iii) o “sócio” da empresa individual de responsabilidade 

limitada somente poderá participar de uma empresa constituída sob essa forma 

societária. Antes da publicação da nova Legislação, a única hipótese para  o 

empreendedor individual era a utilização do chamado registro de empresário 

individual, onde os bens da pessoa física se comunicam com o da atividade 

empresarial, gerando um grande risco para o empresário. 

  

Outro aspecto que vale ser destacado é a possibilidade de se transformar as atuais 

sociedades limitadas, que possuem pluralidade de sócios, em empresa individual 

de responsabilidade limitada. Essa possibilidade resolve um problema que vários 

empresários vinham sofrendo na hipótese de compra das quotas do outro sócio, 

passando a concentrar a totalidade das quotas do sociedade. Nessa hipótese o 

sócio remanescente possuía o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para “encontrar” 

outro sócio, sob pena da sociedade ser considerada irregular e dissolvida, nos 

termos do inciso IV do artigo 1033 do Código Civil.  Com a edição da nova Lei, foi 

incluído no parágrafo único do mencionado artigo 1033 a possibilidade, nessas 

hipóteses, de transformação da sociedade limitada em empresa individual de 

responsabilidade limitada. Dessa maneira o sócio da EIRELI permanece vinculado, 

no que couber, às mesmas regras aplicáveis às sociedades limitadas. 

  

A nova lei entrará em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 

publicação ocorrida no dia 12 de julho de 2011. 
 


