
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO 

DE SOCIEDADE LTDA EM EIRELI 

(Nome dos sócios e suas qualificações), na condição de sócios da Sociedade Empresária 

Limitada, sob a denominação social de (…) estabelecida  à (endereço), e contrato  social 

devidamente  arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE(…) em sessão de 

(…), e inscrição no CNPJ sob nr.(…),  resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA mediante as clausulas nos 

seguintes  termos  e  condições: 

Cláusula Primeira - Retira-se da sociedade o(s) sócio(s) ___ , acima qualificados, cedendo e 

transferindo a totalidade de sua participação societária, representada por ___ ( ___ ) quotas 

do capital social pelo valor de R$ __ (___ reais), ao sócio remanescente ___ , acima qualificado, 

declarando ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo 

a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação. 

 

Cláusula Segunda - Por força da cessão e transferência das quotas sociais, fica reservado ao 

sócio remanescente a totalidade do capital social,  no valor de R$ _______ (valor por extenso), 

dividido em  quotas (valor por extenso), no valor unitário de R$ _____ (valor por extenso) 

subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do país. A responsabilidade do 

sócio remanescente permanece limitada a importância total do capital.  

 

Cláusula Terceira - Fica transformada a sociedade limitada, já qualificada, 

em  Empresa  Individual  de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como 

nome  empresarial a  denominação  de  “  …....  – EIRELI  “,  com  sub-rogação de todos os 

direitos e obrigações  pertinentes. 

 

Cláusula Quarta - É nesta data  alterado o valor do capital da empresa passando  de 

R$   ___________ (valor por extenso)  para  R$  _________(valor por extenso),  sendo 

o  aumento  de  R$  ____________(valor por extenso),  totalmente  integralizado neste ato em 

moeda corrente  do  país.  (se for o caso) 

 

Cláusula Quinta-  O  acervo desta  sociedade, ora transformada, no  valor de  R$ _________ 

(valor por extenso), passa a constituir o 

capital  da  Empresa  Individual  de  Responsabilidade  Limitada,  ora  constituída. Para tanto, 

firma em ato contínuo,  o       “Ato  Constitutivo de  Empresa  Individual de Responsabilidade 

Limitada – EIRELI. ” 

 

 



 

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO 

 

DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 

Pelo presente instrumento particular, 

(NOME DO TITULAR PESSOA FÍSICA), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL - indicar união estável, 

se for o caso), (REGIME DE BENS - se casado), nascido em (DD/MM/AAAA), se solteiro, 

[emancipado (se o titular for emancipado)], nº do CPF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): 

(Logradouro), Bairro, (Complemento), (Município) - (UF), CEP, [se for o caso, representado, 

neste ato, por seu (PROCURADOR, CURADOR, ADMINISTRADOR, PAIS), (NOME DO 

REPRESENTANTE), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL - indicar união estável, se for o caso), 

(REGIME DE BENS - se casado), nascido em (DD/MM/AAAA), se solteiro, nº do CPF, RESIDENTE 

E DOMICILIADO no(a): (Logradouro), Bairro, (Complemento), (Município) - (UF), CEP], resolve, 

neste ato, constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, a qual se 

regerá, pelas cláusulas presentes neste ATO CONSTITUTIVO, a saber: 

Cláusula 1ª - A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a 

denominação de  EIRELI. 

Cláusula 2ª - O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual 

de responsabilidade limitada. 

Cláusula 3ª - A empresa terá por sede a cidade de  , Estado de ... , Rua …… nº …, 

complemento (se tiver), Bairro … e CEP …  podendo estabelecer filiais e sucursais em 

qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes. 

Cláusula 4ª - O objeto da empresa será a exploração do ramo de (descrever por 

completo). 

Cláusula 5ª - O capital da empresa será de R$  (  reais), inteiramente integralizado, em 

moeda corrente  nacional. 

Cláusula 6ª - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

Cláusula 7ª - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado. 

Cláusula 8ª - A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já 

qualificado, e, a ele cabe a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da empresa, 

judicial e/ou extrajudicial, podendo praticar, atos compreendidos no objeto, sempre no 

interesse da empresa. 



Cláusula 9ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, 

por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que 

o proíba de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade 

limitada (EIRELI). 

 

E, firma o presente 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, data 

 

_____________________     ___________________ 

sócios          titular 

 

 

(Obs: Exigido o Visto do Advogado: (nome do advogado) OAB/SP  , no caso  de não  

enquadramento de ME ou EPP) 



 

Constituição por transformação + alteração de integrante na transformada                                    

(mesmo instrumento) 

 

1) Selecionar o ato de constituição por transformação. 

 

 

2) Preencher os campos e gravar. 

 

 

 

 



 
3) Anotar o número de Controle de Internet. 

 

 

4) Acessar a opção alteração de matriz e selecionar o tipo jurídico da transformada. 

 



 
5) Informar o NIRE da transformada. 

 

 

6) Selecionar o ato de inclusão/alteração de integrantes 

 

 

7) Quando finalizar o preenchimento e gravar, selecionar em Processo a opção Adicionar 

Atos ao Processo, informando o Controle de Internet da transformada. 

 


