Cabeçalho:
Alteração e Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – EIRELI
NOME ATUAL DA EMPRESA
CNPJ: ___________________
NIRE: ___________________

PREÂMBULO:
Deverão constar no preâmbulo da transformação:
a) Qualificação dos Sócios
b) Qualificação completa da empresa LTDA
c) Introdução da transformação
Exemplo: SOCIO(A), nacionalidade, estado civil, nascido(a) em xx/xx/xxxx, empresário(a),
portador(a) da C.I n.º ___________- órgão expedidor e do CPF n.º _________-__, endereço
completo do empresário(a), SOCIO(B), nacionalidade, estado civil, nascido(a) em xx/xx/xxxx,
empresário(a), portador(a) da C.I n.º ___________- órgão expedidor e do CPF n.º ___________, endereço completo do empresário(a), únicos(as) sócios(as) da sociedade limitada de nome
empresarial ______________________ LTDA, constituída legalmente por contrato social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n.º __________,
endereço completo da empresa, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
sob n.º ________________. Resolvem alterar e transformar a Empresa: Nome da Sociedade
Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual
regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos
1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

1. CLÁUSULAS


Retirada do sócio (sócio retirante);

Ex: Retira-se da sociedade o sócio FULANO DE TAL II, que cede e transfere suas quotas de
capital no montante de tantas quotas, no valor de tantos reais, transferindo aos sócios, FULANO
DE TAL, acima qualificado, o montante de tantas quotas, no valor de tantos reais, e FULANO
DE TAL III, acima qualificado o montante de tantas quotas, no valor de tantos reais, pagos e
satisfeitos, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação.


Da transformação de empresa LTDA para EIRELI;

Ex; Fica Transformada está sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: tal – EIRELI,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.



Do capital social.

Ex: O capital social da empresa que era de R$ xxx (xxx), em razão da transformação, passa a
ser alterado para o valor de R$ xxx (xxx), totalmente integralizados em moeda nacional, que
nesta data de tal, passa a constitui r o capital social da empresa tal – EIRELI.
 Do Ato Constitutivo – EIRELI
Ex: Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada – EIRELI.
 Da Razão Social
Ex: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,
girará sob o nome empresarial de xxxx – EIRELI, com sede na rua tal nº xx, Bairro xxx, Cidade
xxx, Estado xxx, Cep xxx, com inscrição no CNPJ sob nº xxx, podendo, a qualquer tempo, a
critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.


Do Objeto Social

- Descrever na Íntegra, Colocar a Nº do Cnae fiscal.
 Do Prazo de Duração
Ex: O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa
Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do
titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.
 Da Administração
Ex: A empresa será administrada pelo titular fulano de tal, a quem caberá dentre outras
atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a
responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.
 Do Exercício Social
Ex: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.
 Da Declaração
Ex: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não
participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.
2. FECHO DO ATO CONSTITUTIVO
Do fecho deverá constar:
a) Localidade e data;
b) Nome do titular pessoa natural ou do representante do titular pessoa jurídica; e
c) Assinatura.
Obs.: Se for assinado por extenso, não é necessário o reconhecimento das assinaturas.

