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RESUMO

O princípio da livre iniciativa previsto na Constituição Federal brasileira estimula a criação de novas empresas o que contribui para o 
desenvolvimento econômico do país. No entanto, a classe empreendedora brasileira não possuía mecanismos legislativos que pudessem limitar a 
responsabilidade patrimonial do empresário individual, fator que desestimulava a abertura de novos negócios noa país. Apenas com a criação no 
sistema jurídico brasileiro da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI através da Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011 foi 
possível o empresário exercer sua atividade empresária com a proteção do seu patrimônio pessoal do empresário devido à autonomia 
patrimonial prevista na legislação. Esse novo modelo de negócio trouxe a possibilidade do empresário abrir sua empresa individualmente, sem 
necessidade de um sócio, e ao mesmo tempo, resguardar o seu patrimônio pessoal, com a limitação da responsabilidade, de modo que aquele 
patrimônio pessoal não responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Dessa forma, o presente trabalho visa discutir as novidades trazidas por esse 
desse novo modelo societário que teve sua regulamentação tardia no Brasil, se comparado com os outros países como a França que desde 
meados da década de 80, já previa em sua legislação uma empresa unipessoal de responsabilidade limitada como uma forma societária de 
limitação patrimonial dos riscos do empreendimento. O presente trabalho justifica-se, pois apesar da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - EIRELI, já existir há muitos anos em outros países, no Brasil a legislação que regulamenta esse novo tipo societário é bastante recente, e 
por isso o tema proposto mostra-se atual e relevante. O trabalho também apresenta informações importantes, podendo ser utilizado como fonte 
de conhecimento para a sociedade em geral e para os possíveis empreendedores que ainda possuem muitas dúvidas no momento da abertura de  
um novo negócio. O estudo visa apresentar os principais aspectos da EIRELI de forma a demonstrar os principais pontos positivos e negativos 
dessa nova modalidade de empresa. Dentro desse contexto, este estudo mostra-se pertinente, haja vista que através das análises dos dados 
disponibilizados pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE será possível visualizar a tendência do comportamento do setor empresarial 
sergipano, além de aduzir possíveis conclusões sobre a influência da criação da EIRELI sobre o referido setor.  A partir das discussões sobre os 
aspectos dessa nova forma societária inserida no ordenamento jurídico brasileira recentemente será possível compreender melhor o tema para 
que esse novo modelo possa cumprir com os objetivos esperados pelo legislador de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico. O 
trabalho baseado em pesquisas bibliográficas e tem como objetivo analisar o mercado empresarial sergipano através dos dados disponibilizados 
pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE sobre as constituições de Eirelis no estado, tal análise possibilita a verificação do 
comportamento do setor empresarial sergipano, a partir da vigência da Lei nº 12.441/2011. É de suma importância estudar e discutir amplamente 
esse novo modelo para que ele seja utilizado de forma correta pela classe empreendedora para o desenvolvimento econômico do Brasil.
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