ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
(nome empresarial)
Pelo presente instrumento particular,
(QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO TITULAR), titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação de ___ - EIRELI, com
sede na (endereço completo da sede), com ato constitutivo registrado na JUCESP (Junta Comercial
do Estado de São Paulo) sob NIRE ___ , em sessão de
/ /
, inscrita no CNPJ sob nº. ___ ,
resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:
1) Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
para (QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO TITULAR), que passará a ser o titular da empresa
individual de responsabilidade limitada (QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EIRELI), com subrogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
2) O titular (Nome civil por extenso) declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia
de R$ ____ (valor recebido pela venda da titularidade, transcrito também por extenso), assim como
declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que
título for, nem do cessionário e nem da empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes
plena, geral, rasa e irrevogável quitação.
3) O titular (Nome civil por extenso, do titular após a transferência) declara, sob as penas da lei, de
que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar 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 a propriedade.
4) O titular (Nome civil por extenso, do titular após a transferência) declara, sob as penas da lei, que
não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.
5) Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente
Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os
efeitos legais e de direito.
E, firmam a presente Alteração do Ato Constitutivo, em 03 (três) vias, de igual teor, indo após para o
competente arquivamento na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo).
Local, __ de _______ de 20__
Nomes e assinaturas

