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1. RESUMO 

 

A presente pesquisa envolveu a verificação da possibilidade jurídica de 

penhora de bens da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) por 

dívidas de seu titular.  

Embora já superadas discussões em relação às sociedades limitadas, 

acerca da possibilidade de aplicação do art. 1.026 do Código Civil, o objetivo foi 

saber se há a mesma possibilidade na EIRELI, em decorrência da omissão quanto à 

matéria. 

É sobremodo importante assinalar que o §6º do art. 980-A dispõe sobre a 

aplicação subsidiária das regras estabelecidas para as sociedades limitadas. 

Em virtude dessa consideração, o trabalho encontrou os possíveis efeitos 

para o adimplemento de obrigações do titular com possível penhora dos bens de 

patrimônio da EIRELI, alcançando a aplicação parcial do art. 1.026, CC, qual seja 

através de seu “caput”. 

Entretanto, o parágrafo único se mostrou inaplicável pela impossibilidade 

de dissolução parcial da EIRELI, fundamentado no princípio da preservação da 

empresa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Para declarar e aplicar em concreto a vontade da lei alcançando sua 

finalidade principal é essencial à atividade jurisdicional, dando ao vencedor, no plano 

fático, o bem jurídico material que a sentença atribui a uma das partes. 

Ensina Vicente Greco Filho, que: 

Se a atividade jurisdicional de conhecimento é essencialmente declaratória, 
porque tem por fim definir quem tem razão, a atividade jurisdicional de 
execução é satisfativa, porque parte de um título que consagra uma 
obrigação e tem por fim efetivar o direito do credor, entregando-lhe o bem 

jurídico devido.
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Quando a satisfação específica torna-se irrealizável, a execução se 

satisfaz de forma compensatória, substituindo o bem pretendido por um valor 

econômico, definindo assim, a execução, como conjunto de atos jurisdicionais 
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materiais concretos de invasão de patrimônio do devedor para satisfazer a obrigação 

consagrada num título. 

Dessa forma, estabelece o dispositivo legal que o devedor responde, para 

o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, 

salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 591, CPC). 

Convém ponderar que, pelo que dispõe o art. 592, II, CPC, em alguns 

casos, a lei torna o sócio responsável secundariamente pela dívida social, não 

obstante a personalidade própria e inconfundível da sociedade, decorrente do seu 

próprio registro (art. 985, CC). 

Cumpre observar que a regra, pela personalização das sociedades 

empresárias limitadas e agora EIRELI, os sócios e o titular não possuem 

responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais.  

Entretanto, o Código Civil em seu art. 1.026, o legislador vislumbrou 

assegurar ao credor de sócio o direito de haver seu crédito fazendo recair a 

constrição da penhora no que da sociedade seu devedor pode auferir, ou seja: 

O credor particular do 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.
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Cabe a presente iniciação científica verificar a possibilidade de aplicação 

deste dispositivo quando o devedor não possuir bens passíveis de penhora exceto 

sua titularidade na empresa individual de responsabilidade limitada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal é examinar a possível aplicação do art. 1.026, CC 

quando se tratar de EIRELI, posta a questão omissa no texto legal que determina 

subsidiariamente às normas da sociedade limitada. 

Os objetivos secundários estarão na análise detalhada acerca da penhora 

(delineando os limites e os reflexos das possibilidades que se encontram disponíveis 

no direito brasileiro), uma concreta definição da natureza jurídica da EIRELI, bem 

como sua estrutura normativa.  
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4. METODOLOGIA 

 

Com intuito de desenvolvimento da presente análise, foi necessário 

aprofundar temas de Direito Empresarial e Direito Processual Civil, baseando-se por 

diferentes fontes, desde legislação pátria, doutrinas, revistas jurídicas e julgados 

mais recentes, utilizando o método dialético analítico, através do procedimento 

indutivo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Empresário individual ocorre quando uma única pessoa física ou natural 

exerce atividade empresária de acordo com o postulado no art. 966 e seguintes do 

Código Civil, definindo-a sem personalidade jurídica, não afetando ou destacando 

parte de seu patrimônio, mas arriscando o mesmo para desenvolvimento 

empresarial. 

No Direito brasileiro, antes do advento da Lei nº 12.441/2011, via de 

regra, a Empresa Individual não possuía qualquer separação de patrimônios entre o 

empresário e empresa, ocasionando a responsabilidade deste por toda atividade 

daquela com a totalidade de seu patrimônio penhorável, por obrigações civis ou 

comerciais. 

A nova possibilidade da empresa individual com responsabilidade 

limitada, EIRELI, traz sob o prisma jurídico, a autorização para pessoa natural 

constituir uma pessoa jurídica com patrimônio separado ao seu.  

Frederico Garcia Pinheiro3 afirma que a situação jurídica do empresário 

individual sempre foi alvo de muitas críticas por isso a legislação buscou a limitação 

de responsabilidade patrimonial, em vista da crescente busca de sociedade sem 

“affectio societatis”4. 

Como novidade, é necessário identificar a natureza jurídica da EIRELI, 

como afetação patrimonial (objeto de direitos) ou sociedade unipessoal (sujeito de 

direitos), posto que, a empresa individual de responsabilidade limitada encontra-se 

no art. 44, VI, CC, como pessoa jurídica de direito privado. 
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Ao introduzir a EIRELI no direito brasileiro compondo-se de apenas de 

seis parágrafos em um único artigo, surgiram muitas dúvidas quanto ao dispositivo 

regulador. 

 Enquanto exige-se requisitos para a devida constituição da empresa 

individual de responsabilidade limitada (“caput”, art. 980-A,CC), pouco se menciona 

acerca dos efeitos de seus atos, cabendo subsidiariamente as regras da sociedade 

limitada (§6º, art. 980-A, CC). 

Somente este fato já caracterizaria a EIRELI como uma sociedade 

limitada unipessoal, ou seja, pessoa jurídica dotada de personalidade como sujeito 

de direitos. 

Importa traçar uma correta diferenciação, principalmente quanto aos 

efeitos jurídicos quando recair o art. 1026, do Código Civil que trata da execução do 

credor particular do sócio no que a este couber perante a sociedade. 

Questiona-se: tendo a EIRELI característica de uma sociedade 

unipessoal, caberia o dispositivo da mesma maneira quanto às sociedades 

limitadas? 

A responsabilidade limitada da empresa busca autonomia nos direitos e 

deveres negociais, de forma a ser instrumento fundamental para a livre iniciativa e 

propulsão da atividade econômica. 

A interpretação errônea da natureza jurídica, ou não contextualização 

poderá gerar efeitos ineficazes ou consequências econômicas diversas, conforme a 

interpretação a que se destine.  

Para Carlos Henrique Abrão a EIRELI é: “[...] simbiose entre a 

responsabilidade limitada e a constituição do negócio empresarial com um único 

sócio, ambos simbolizam premente necessidade, vista pelo legislador, da formação 

do modelo concebido[...]”.5  

O que definiria a empresa individual de responsabilidade limitada de tipo 

híbrido e modelo sui generis da atividade econômica. 

Oportuno se torna dizer que tal controvérsia encontra-se apaziguada 

conforme estabelecido na V Jornada de Direito Civil, no enunciado n. 469, in verbis: 
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“A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não é sociedade, mas 

novo ente jurídico personificado”6. 

Portanto, aos operadores do direito resta a identificação dos os efeitos 

decorrentes da constituição deste ente jurídico personificado, em especial para os 

fins econômicos a que se destina 

Percebe-se, como analisado preliminarmente, que a penhora, em 

princípio, consiste numa apreensão de bens que irão responder pela execução de 

dívida certa contra o devedor solvente e que, as regras relativas à EIRELI nos casos 

de possível omissão ou lacuna remetem aplicação subsidiária das normas da 

sociedade limitada. 

Como se depreende do §6º do art. 980-A, CC, in verbis: “Aplicam-se à 

empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas 

para as sociedades limitadas”. 

Segundo o que dita as regras para a sociedade limitada, a aplicação do 

art. 1.026, CC é possível penhorando as quotas sociais liberadas antes da falência, 

“na insuficiência de outros bens do devedor”.  

Necessário como primeiro passo, antes mesmo da penhora das quotas, 

ao credor provar a insuficiência de bens do devedor e somente quando não houver 

bens suficientes, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da 

sociedade ou na parte que tocar em liquidação. 

 De maneira que, a sociedade como terceira no vínculo obrigacional nada 

sofrerá com a efetivação do direito do credor particular do sócio.  

Neste caso o sócio não perderá seu status e nem seus direitos de sócio, 

salvo se houver alguma disposição em contrário. 

Sendo as quotas penhoradas, isso não implicará na admissão do 

arrematante como sócio, já que a sociedade pode se valer dos arts 1.117 e 

seguintes do CPC para impedir a entrada de um terceiro na sociedade. 

Facultada à própria sociedade, como interessada, três hipóteses, quais 

sejam: remir a execução; remir o bem ou conceder a ela e aos demais sócios a 

preferência na aquisição das quotas. 

Oportuno se torna dizer que, no tocante a empresa individual de 

responsabilidade limitada é o todo que irá responder pelas dívidas do titular, não 
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havendo fracionamento de quotas, necessitando colaborar até o montante de suas 

obrigações, ocasionando a redução do valor do capital inicial. 

 

6. RESULTADOS 

 

Após toda a análise e, segundo princípios da personificação e da 

autonomia patrimonial, seria possível os bens da empresa individual de 

responsabilidade limitada responder por dívidas de seu titular? 

Pelo princípio da autonomia patrimonial, onde só respondem os bens da 

pessoa que constituiu a dívida, entende-se que não há esta possibilidade, uma vez 

que a EIRELI é pessoa independente da pessoa do seu titular. 

Entretanto, tornar impenhoráveis tais bens da EIRELI quando a obrigação 

for de seu titular, permitiria ao devedor furtar-se facilmente à execução, constituindo 

uma empresa individual de responsabilidade limitada e transferindo para ela seus 

bens, para manter-se apenas na titularidade da mesma. 

O direito ao reconhecer a autonomia da pessoa jurídica e a consequente 

limitação de responsabilidade que ela invoca, teve com a própria ordem jurídica 

limitações no sentido de cercear os possíveis abusos, restringindo, de um lado, a 

autonomia e, do outro, a limitação. 

Neste caso, considerar-se-á fraude, ou mesmo desvio de finalidade, 

hipótese que caberia a aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica, 

assim como ocorre nas sociedades limitadas, possibilitando aplicação para EIRELI. 

Fábio Ulhoa Coelho ensina que a solução para evitar as possíveis 

manipulações não deve ser a abolição da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, 

ou seja, “[...] o problema não está no perfil básico do instituto, mas no seu mau 

uso”.7  

Para Carlos Henrique Abrão8 seria desinteressante para o empresário 

individual, sob o crivo da limitação da responsabilidade, deixar ocorrer uma das 

hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, indireta, 

inversa ou expansiva. 

A Lei 12.441/11 que inseriu a EIRELI, não permitiu que o empreendedor 

ficasse exposto às vicissitudes da desconsideração, intencionando, caso ocorra, 
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como fator incomum e de caráter extremo, somente quando na gestão direta ou 

delegada praticar atos que colidem com o objeto social. 

Outrossim, o presente trabalho refletiu  a possibilidade da penhora em 

estabelecimento empresarial, elencada como uma das penhoras especiais, que 

ocorre quando recair nos arts. 677, 678 e 679, todos do Código de Processo Civil. 

Neste caso o juiz nomeia um depositário administrador para dar 

continuidade à atividade produtiva do bem penhorado, principalmente em razão da 

função social da empresa, isto se dá para evitar a paralisação da atividade 

empresarial ou mesmo sua condução à ruína. 

Ressalte-se que esta possibilidade, penhora de estabelecimento, é 

quando tratar-se de obrigação constituída pela própria EIRELI, em decorrência do 

princípio da autonomia patrimonial, que dentre outras coisas impõe a regra da 

responsabilidade patrimonial, prevista no art. 591 do CPC.  

Como já mencionado, a EIRELI é um ente personificado e traz 

subsidiariamente a aplicação de regras da sociedade limitada, principalmente quanto 

autonomia patrimonial, efeito característico da personalização da sociedade limitada. 

Entretanto, quando a dívida for do titular da EIRELI não se cogita a 

possibilidade de responsabilização do estabelecimento da empresa individual de 

responsabilidade limitada, pois os bens de ambos “não se confundem”. 

O mesmo se diga em relação à hipótese de aplicação da regra do art. 

655, VII do CPC, que trata da penhora de parte do faturamento da empresa, eis que 

na dicção do inciso em questão, há possibilidade de penhora sobre percentual do 

faturamento de empresa devedora, logo, por dívidas da EIRELI somente, é que teria 

cabimento tal hipótese, eis que como dito anteriormente os bens e as 

responsabilidades pelas obrigações do titular e da EIRELI não se confundem. 

O credor provando a insuficiência de bens do devedor sócio de sociedade 

limitada, e este, só restar as quotas, poderá recair a execução sobre o que lhe 

couber nos lucros da sociedade ou na parte que tocar em liquidação. 

Tenha se presente que, quando ocasionar do devedor somente possuir 

como algo aferível de valor econômico a titularidade da EIRELI, poderá seu credor 

fazer recair a penhora nos lucros que se destinarem ao titular. 

Possuindo liberdade para continuar na titularidade da EIRELI, atuando 

normalmente em seus atos negociais, entretanto, não podendo desfazer dos lucros 

que passariam a vincular à satisfação da execução, admitindo essa modalidade de 



constrição patrimonial, representando o princípio da menor onerosidade ao devedor 

indicado no art. 620, CPC. 

Parece, de toda forma, incongruente com a ideia inicial de empresa 

individual de responsabilidade limitada, uma vez que, um terceiro passa a ter direitos 

na sua atividade, principalmente na geração dos lucros. 

Entretanto, nos casos do caput do art. 1.026 “in fine”, que demonstra a 

possibilidade de, estando a EIRELI em liquidação, recair a penhora no que couber 

ao seu titular desta liquidação. 

Com efeito, para devida liquidação da empresa individual de 

responsabilidade limitada, terá primeiramente que honrar as obrigações da própria 

atividade empresarial, também obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Aquilo que restar e se, restar, caberá ao titular como forma de reembolso 

do patrimônio inicial investido, retornado assim a sua esfera patrimonial, neste caso 

sendo devedor, poderá sofrer penhora no que lhe tocar na liquidação. 

Caso contrário, sendo o patrimônio da EIRELI insuficiente para liquidação 

de suas próprias obrigações, ou mesmo restar equiparados o ativo e passivo, com 

efeito nada tocaria a seu devedor na liquidação da EIRELI. 

Importante destacar, que não haverá possibilidade da aplicação do 

parágrafo único do art. 1.026, CC, em decorrência da própria natureza da EIRELI, 

constituída por um único capital, não sendo fracionado conforme ocorre com as 

quotas sociais das sociedades limitadas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por toda análise e pelo presente, pode-se concluir que a regra, no que diz 

respeito à responsabilidade da EIRELI e de seu titular, esta devidamente limitada 

pela autonomia patrimonial, conforme o próprio artigo 980-A do Código Civil 

estabelece. 

Por outro lado, notou-se que a omissão acerca de alguns efeitos jurídicos, 

tal qual a problemática de aplicação subsidiária das regras da sociedade limitada 

(§6º, art. 980-A, CC), mostraram-se insuficientes para todas as questões que 

surgem em razão desta criação limitadora de responsabilidade.  

Ademais, a possibilidade de aplicação do art. 1.026 do Código Civil que 

possibilita a penhora de quotas do sócio de sociedade limitada, não correspondeu a 



expectativa de compatibilidade com este novo ente, a EIRELI, por dívidas de seu 

titular quando não restar-lhe outros bens. 

A penhora, como instituto principal do processo de execução, é 

indispensável para assegurar as condições de exequibilidade da dívida certa, 

possuindo regramento específico pelo Código de Processo Civil na Seção I do 

Capítulo IV. 

Por sua vez, foi verificada a possibilidade de responsabilização 

“subsidiária” de sócios por dívidas da sociedade, bem como a previsão de recair a 

penhora em quotas sociais por dívidas de sócio, na parte em que lhe tocar nos 

lucros ou mesmo quando a sociedade estiver em liquidação. 

Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, a análise abordou as 

prováveis causas e efeitos, demonstrando que poderá ocorrer com a EIRELI, tal qual 

como ocorre com as sociedades limitadas, sendo exceção e somente quando 

houver abuso da personalidade, desvio de finalidade ou má administração. 

Conclui-se também, como inaplicável a penhora do estabelecimento 

empresarial, quando o vínculo obrigacional restar da pessoa natural e não da 

pessoa jurídica, justamente pelo princípio da autonomia patrimonial decorrente da 

personificação do ente jurídico. 

Do mesmo modo, constatou-se que o art. 1.026, CC não deve ser 

aplicado na forma do parágrafo único em se tratando de EIRELI, quando o mesmo 

dispositivo autoriza ao credor liquidar a quota parte do devedor sócio resultando na 

dissolução parcial da sociedade limitada, hipótese não coerente com o próprio objeto 

da EIRELI e o princípio da preservação da empresa. 

Sobre este aspecto, é importante frisar a intenção do legislador ao limitar 

a responsabilidade da empresa individual, pois, em momentos de instabilidade 

econômica e social, incumbe à ordem jurídica sobrepor aos interesses individuais os 

coletivos, priorizando as vantagens na continuação da empresa em face da 

sociedade. 

Por derradeiro, apenas a aplicação da parte final do art. 1.026, CC se 

mostrou possível, identificando a similaridade da penhora dos lucros da sociedade 

limitada com a provável penhora dos lucros da EIRELI quando seu titular não deter 

de qualquer outro bem a ser penhorado. 
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