ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Nome Empresarial (da Empresa Eireli)
NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil, profissão, portador RG nº
_____________ (órgão expedidor e UF), CPF ________________________, residente e
domiciliado na (ENDEREÇO COMPLETO).
NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil, profissão, portador RG nº
_____________ (órgão expedidor e UF), CPF ________________________, residente e
domiciliado na (ENDEREÇO COMPLETO).
Sócios (o) da Sociedade Empresária, ____________________________________ LTDA
e inscrita no CNPJ sob nº _________________________, estabelecida na
____________________conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o nº _____do NIRE _________em __/__/__,
resolvem de comum acordo e na melhor forma da lei alterar e transformar a Sociedade
Empresaria Ltda. em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI)
consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nº 10406/02,
resolve:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Sociedade Empresaria Ltda, em
Empresa individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI), sob a denominação _______
EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – Retira-se da Sociedade o sócio _____________,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador RG nº ____________ (órgão expedidor e
UF), CPF ___________, residente e domiciliado na (ENDEREÇO COMPLETO), detentor
de ____ quotas, no valor nominal de _________________ correspondendo o valor de R$
________ transferindo para o sócio ____________________________.
CLÁUSULA TERCEIRA – O capital da Sociedade Empresaria no valor de R$
____________ passa a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior.
Obs: Qualquer outra alteração que houver deverá ser informada nesta sequência.
Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ATO CONSTITUTIVO da referida EIRELI,
com o TEOR a seguir.

ATO CONSTITUIVO

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, _____________ (nome completo), nacionalidade, estado
civil, profissão, portador RG nº ____________ (órgão expedidor e UF) e do CPF
_____________________, residente e domiciliado na (endereço completo), com
fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir a Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada EIRELI, a qual será regida pelas cláusulas e condições
seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, girará
sob a ____________________________EIRELI e terá sua sede e domicílio no (endereço
completo).
OBS: Citar filial se tiver.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da Empresa será ____________________________.
(Declarar o objeto da empresa de forma precisa e detalhada, explicitando os gêneros e as
respectivas espécies de atividades).
CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da EIRELI será por tempo
indeterminado (se for determinado, deverá constar a data do seu término).
CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R$ ____________________ (escrever por
extenso), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo titular.
(valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo).
CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital social
integralizado.
CLÁUSULA SEXTA – A administração da Empresa será exercida pelo titular,
__________ (nome completo), acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos
os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como,
representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as
repartições
e
instituições
financeiras,
vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.
CLÁUSULA SETIMA – O titular____________________________, declara sob as
penas da lei que não possui, nem é titular, de nenhuma outra empresa desta modalidade em
qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá
abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território
nacional por decisão do titular.
CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada
ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa
individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas
como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção
das quotas do capital social que é possuidor.
CLÁUSULA NONA – No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente
comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de
concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do
herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um
representante legal na ocupará a condição de titular.
CLÁUSULA DÉCIMA – O titular, _________ (nome completo), acima qualificado,
declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a
administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do
Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o FORO da Cidade
_____________/UF, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente
instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por assim estar (em) de comum e perfeito acordo, assina(m) o presente instrumento de
igual teor e forma.
____________________________________________
Local, UF, data e ano
_____________________________________________
Assinatura
____________________________________________
Assinatura

Reconhecer firma da ou (das) assinaturas

