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Em 20 de setembro último a medida 

provisória da liberdade econômica (MP 

881/19) foi sancionada pelo presidente da 

República, convertendo-a na lei 13.874/19, 

que alterou o artigo 1.052 do CC, tornando 

possível a constituição de uma sociedade 

limitada com apenas um sócio (unipessoal) 

e sua comparação com a já existente 

Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI).

Vale lembrar que até a criação da EIRELI, em vigor 
desde 2012,  a grande maioria das sociedades limita-
das existentes no Brasil possuíam o segundo sócio 
com uma participação mínima no capital social da 
sociedade, apenas para cumprir o requisito legal da 
pluralidade de sócios.

Aqueles que optavam por não utilizar um conhecido 
apenas para fi gurar como sócio minoritário, consti-
tuíam uma empresa individual, assumindo o risco de 
ser responsabilizado de forma ilimitada (patrimônio 
pessoal inclusive)  por dívidas da empresa (ou vice-
versa, a empresa responder por dívidas do empresário), 
ocorrendo a chamada confusão patrimonial.

 Com a criação da EIRELI houve a segregação dos 
patrimônios das empresas e dos seus sócios, sendo 
que somente em situações  excepcionais o  titular e 
administrador da EIRELI podem vir a ser responsa-
bilizados solidariamente com a empresa, através do 
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, 
conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil.

Agora, com a criação da sociedade limitada unipesso-
al, resta a dúvida qual o tipo societário a ser escolhido. 
Abaixo segue um quadro onde estão comparadas as 

Eduardo Moisés

Diferenças entre EIRELI e Unipessoal Ltda
és

a

principais características entre EIRELI e sociedade 
limitada unipessoal, cabendo ao empresário, de acordo 
com as peculiaridades de seu negócio decidir onde 
melhor se enquadra.

EIRELI UNIPESSOAL 
LTDA.

Responsabilidade do 
titular/sócio

Limitada Limitada

Número de sócios 
necessários 

Uma Uma

Capital mínimo 
integralizado

100 salários 
mínimos

Não exige valor 
minimo

Restrições para 
pessoas físicas 

Apenas uma 
sociedade dessa 
por pessoa

Não possui

Restrições para 
pessoas jurídicas 

Não  possui Não possui

 Portanto, as duas principais diferenças se encontram 
no capital mínimo a ser integralizado no ato constitu-
tivo e na impossibilidade de pessoas naturais serem 
titulares de mais de uma EIRELI. 

Assim, cabe ao empresário consultar seu contador e 
tomar a melhor decisão de acordo com o seu negócio.

São Paulo, quarta-feira, 09 de outubro de 2019
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Neste mês, a energia recebida tem sido volátil e impre-
visível. Ondas de potente energia cósmica foram liberadas, 
intensifi cando a necessidade de cura, mudança e transfor-
mação. Isso criou um ambiente precário e mutável onde 
as emoções são intensifi cadas e a paciência é testada, 
geralmente tornando a experiência humana bastante 
desconfortável.

Neste estágio, estamos alcançando além do óbvio e o 
mistério de nossa alma, onde a sabedoria, a percepção e 
a clareza estão disponíveis. Permita que sua percepção se 
expanda além da norma. Confi e na sua intuição e siga-a à 
medida que ela o conduz. Não desista. Agora é a hora de 
fazer um compromisso sagrado para com a sua vida, já que 
as coisas estão prestes a tomar um rumo positivo.

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond -

reginamadrumond@yahoo.com.br

A grande diversidade 

dos problemas 

ambientais atuais 

é marcada por sua 

complexidade e 

intensidade, envolvendo 

aspectos políticos, 

sociais e econômicos de 

ampla relevância

Com vasta cobertura dos 
meios de comunicação, 
esses problemas proje-

taram-se no cerne das preocu-
pações públicas, construindo 
uma nova cultura emblemática 
e inscrevendo-se, em defi niti-
vo, na agenda política global. 
A inquietação com o tão deba-
tido ideal de desenvolvimento 
sustentável, suas limitações 
e possibilidades, representa 
uma oportunidade de garantir 
adequadas transformações 
educacionais.

A Política Nacional de Edu-
cação Ambiental – instituída 
pela Lei no 9.795/99 – e seu 
decreto de regulamentação 
em 2002 – acelera o proces-
so de institucionalização da 
Educação Ambiental no país. 
Uns dos principais desafi os das 
políticas públicas de Educação 
Ambiental apontam para a 
necessidade da construção 
de uma proposta político pe-
dagógica de Educação para a 
sustentabilidade, capaz de fo-
mentar pessoas e coletividades 
responsáveis pela melhoria em 
sua qualidade de vida, dos seus 
pares e das futuras gerações.

A gestão pública por meio 
da Educação Ambiental ne-
cessita difundir o conceito de 
futuras gerações, onde não se 
identifi ca o indivíduo nem o 
grupo que será atingido com 
determinadas ações, mas se 
concebe todas aquelas pessoas 
que um dia (futuro) usufrui-
rão do patrimônio terrestre. 
Nomeados como direitos de 
solidariedade e fraternidade, 
contemplam o rol de direitos 
fundamentais de nossa Carta 
da República.

Esses desafi os e compromis-
sos têm movimentado a admi-
nistração pública, resultando 
em políticas que estimulam a 
participação cidadã na preven-
ção e enfrentamento dos riscos 
globais. As políticas públicas 
de Educação Ambiental, além 
de serem compromisso legal, 
devem buscar visibilidade 
em grande escala, com vistas 
a alcançar a totalidade da 
população, num círculo virtu-
oso de legitimidade de ações 
transformadoras.

O meio ambiente se constitui 
hoje um dos temas essenciais 
de política governamental e 
uma das maiores preocupa-
ções dos cidadãos, seja em pe-
quenas comunidades distantes 
dos grandes centros, seja nos 
países com grande poder de in-
dustrialização. A necessidade 
de consciência política e social 
neste assunto é manifesta, e 
adiá-la só resultaria em amplos 
prejuízos.

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino.

A gestão da educação 
ambiental

Milena Fiuza (*)

A espécie de “Netflix do Vaticano” 
propõe a “transmissão de séries 
de TV, filmes e documentários 

destinados ao público global que re-
conhece ou tem interesse nos valores 
cristãos”, através de diferentes dis-
positivos, como smartphone, tablets, 
consoles de games, web, entre outros. 
O projeto italiano tem como acionistas 
a empresa Vetrya, um grupo toscano de 
desenvolvimento de serviços digitais 
que entrou com uma participação de 
25%, e a produtora de filmes Officina 
della Comunicazione, detentora de 75% 
das ações. 

“Nos voltamos para metas que foram 
negligenciadas até o momento e preten-
demos alcançar resultados importantes, 
tanto pela qualidade e originalidade 
do conteúdo quanto pela distribuição 

mundial, com um público potencial de 
um bilhão e 300 milhões de pessoas de 
fé católica”, explicou Luca Tomassini, 
presidente da plataforma e representante 
da Vetrya. O “VatiVision” 
nasceu com os mesmos 
objetivos da Offi cina della 
Comunicazione, que nos 
últimos anos produziu do-
cumentários, séries de tele-
visão e fi lmes religiosos, em 
colaboração com o Centro 
de Televisão do Vaticano. 

“Estamos orgulhosos de 
empreender esse projeto 
desafi ador em conjunto com a Vetrya, que 
não apenas representa a excelência em 
questões tecnológicas, mas também um 
modelo de referência industrial que será 
o valor agregado para propor conteúdo ao 

público que até agora não é encontrado 
nos canais tradicionais ou em plataformas 
online já disponíveis”, afi rmaram Nicola 
Salvi e Elisabetta Sola, diretores do ser-

viço e representantes da 
produtora de fi lmes.

A plataforma de dis-
tribuição tecnológica da 
“Vat iVis ion”,  chamada 
Eclexia, será fornecida 
pela Vetrya. “Para mim, 
é motivo de orgulho estar 
encarregado da empresa 
que dirigirá a VatiVision. 
Na Vetrya, sempre estáva-

mos convencidos de que as plataformas 
ligadas ao campo do vídeo representam 
uma oportunidade extraordinária, capaz 
de mudar os modelos tradicionais de dis-
tribuição”, concluiu Tomassini (ANSA).

Empresa italiana lança 
VatiVision, a Netfl ix do Vaticano

ANSA

O serviço contará 
com conteúdos 
religiosos, 
artísticos 
e culturais 
inspirados na 
mensagem cristã.

A partir do primeiro 
trimestre de 2020, 
uma nova plataforma 
de streaming fi cará 
disponível na Itália e 
no mundo. Batizado de 
“VatiVision”, o serviço 
contará com conteúdos 
exclusivamente 
religiosos, artísticos e 
culturais inspirados na 
mensagem cristã.

De acordo com dados nacionais da Boa 
Vista, a inadimplência do consumidor re-
cuou 1,8% em setembro na comparação 
com agosto, já descontados os efeitos 
sazonais. Em relação a setembro do ano 
passado, o indicador avançou 1,7%. Com 
isto, ele acumula queda de 3,4% no ano e 
3% no acumulado 12 meses (outubro de 
2018 até setembro de 2019 frente aos 12 
meses anteriores). 

 A queda da inadimplência observada 
desde o fi nal de 2016 pode ser explicada 
pela maior cautela das famílias, pela capa-
cidade de endividamento dos consumido-
res ainda limitada pelo fraco crescimento 
da renda e pelo efeito defasado da maior 
seletividade dos bancos no período mais 
agudo da crise.

Com isto, a inadimplência dos consumi-

dores atingiu um patamar historicamente 
baixo, o que proporcionou a redução dos 
juros e motivou o aumento das concessões 
a partir de 2017, que, por sua vez, vêm re-
sultando em um crescimento signifi cativo 
do endividamento e do comprometimento 
de renda ao longo de 2019.

Os economistas da Boa Vista têm alertado 
que o elevado nível de desocupação e su-
butilização da mão-de-obra, somado à lenta 
recuperação da renda, aumenta o risco de 
que esta expansão recente dos emprésti-
mos resulte em maior inadimplência. Por 
enquanto, porém, o indicador de registros 
ainda não aponta nesta direção. Após a 
alta de julho, o indicador registrou queda 
em agosto e voltou a recuar em setembro. 

De qualquer forma, uma retomada mais 
vigorosa e generalizada do crédito aos 
consumidores, sem aumento dos riscos, 
segue condicionada, a curto prazo, à 
evolução do mercado de trabalho e do 
endividamento das famílias, e, a médio 
prazo, à implementação das reformas 
microeconômicas no mercado de crédito 
(AI/boavistascpc).

Inadimplência do consumidor caiu 1,8% em setembro
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Inscrições abertas para programa da Nestlé 
de aceleração de startups

Nestlé Health Science, empresa 
líder mundialmente reconhecida na 
área da ciência nutricional, acaba 
de lançar o Nestlé Beyond Food. O 
programa, desenvolvido em parceria 
com a StartSe e a Innoscience, tem 
como objetivo identifi car e acelerar 
negócios em parceria com até três 
startups de todo o Brasil entre 2019 
e 2020. As inscrições para a iniciativa 
estão abertas até 25 de outubro, 
pelo site https://lp.startse.com.br/
programa/nestle-health-science/

Até 15 empresas serão selecio-
nadas para um bate-papo com altos 
executivos da companhia. Depois, 
cinco startups se apresentarão em 
um pitch day em dezembro, quando 
Nestlé Health Science escolherá 
até três startups vencedoras, que 
receberão um aporte financeiro 
para a cocriação de soluções que 
atendam os consumidores, clientes e 
áreas internas da empresa. As áreas 
atendidas são: execução do negócio; 
outpatients; produtos e e-Health.


