ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil (indicar regime de bens – art.
977, da Lei nº 10.406/2002), data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do
CPF _____________, nº do RG __________________ (se apresentado como
documento de identificação: Certificado de Reservista, Carteira de
Identidade Profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Carteira de Habilitação Nacional, devendo ser indicado o seu número,
órgão expedidor e a Unidade da Federação onde foi emitida), residente e
domiciliado na __________________ (tipo e nome do logradouro, nº,
complemento, bairro/distrito, município, UF e CEP),
NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil (indicar regime de bens – art.
977, da Lei nº 10.406/2002), data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do
CPF _____________, nº do RG __________________ (se apresentado como
documento de identificação: Certificado de Reservista, Carteira de
Identidade Profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Carteira de Habilitação Nacional, devendo ser indicado o seu número,
órgão expedidor e a Unidade da Federação onde foi emitida), residente e
domiciliado na __________________ (tipo e nome do logradouro, nº,
complemento, bairro/distrito, município, UF e CEP),

Únicos
sócios
da
sociedade
comercial
denominada
“__________________________”, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
________________________________,
com
sede
na
____________________, CEP ___________________, com seu último ato
arquivado perante a Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE
______________________________ de _________________, resolvem, de
comum acordo, alterar seu Contrato Social na forma como se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o nome
empresarial de: __________________________________________________
(nome completo), com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA
O(s) sócio(s) ____________________________________________________
retira(m)-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas

representativas do total da sua participação no capital social da sociedade, em
favor do sócio remanescente, _______________________________________,
que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o
que faculta a Lei 10.406/2002.
CLÁUSULA TERCEIRA
O acervo desta sociedade, no valor de R$____________________(por
extenso), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula
anterior.
CLÁUSULA QUARTA
O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão)
impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Para tanto, em documento separado, arquiva a sua inscrição como empresário,
mediante formulário de Requerimeno de Empresário.

E, por estarem acordadas e contratadas, as partes assinam este instrumento
em uma via de igual teor e forma para o mesmo fim e efeito de direito, para que
produzam os efeitos jurídicos.

Salvador, _____________________________de 20_______.

_____________________________________________________
Sócio
_____________________________________________________
Sócio
*Reconhecer firma das assinaturas.

