ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE

MODELO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
EM EMPRESA INDIVIDUAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº__ DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO NOME
EMPRESARIAL (DA SOCIEDADE)

1- (Nome civil por extenso, do sócio), nacionalidade, estado civil (indicar o regime de bens se for
casado), data de nascimento (se solteiro), profissão, identidade (nº, órgão expedidor e UF), CPF
nº____________, residente e domiciliado(a) na (endereço completo, tipo e nome do logradouro,
número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).
2- (Nome civil por extenso, do sócio), nacionalidade, estado civil (indicar o regime de bens se for
casado), data de nascimento (se solteiro), profissão, identidade (nº, órgão expedidor e UF), CPF
nº____________, residente e domiciliado(a) na (endereço completo, tipo e nome do logradouro,
número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP). Únicos sócios da sociedade
empresária Limitada (nome empresarial completo), com sede na (endereço completo, tipo e nome
do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP registrada na Junta
Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº____________, inscrita sob o número de CNPJ
______________, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei
10.406/2002 (Código Civil), resolve alterar e transformar esta sociedade em empresa individual.
Clausula 1º - O(a) sócio(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx retira-se da sociedade, cedendo e transferindo
de forma onerosa a totalidade de suas quotas, representativas do total da sua participação no capital
social da sociedade, em favor do sócio remanescente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que passa neste
ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002;
Parágrafo Único: Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e
irretratável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em
qualquer tempo ou lugar.
Clausula 2ª - O capital social que era de R$ ___________ (por extenso) passa a ser de: R$
___________ (por extenso), sendo que o aumento fica integralizado neste ato em moeda corrente
do país.
Cláusula 3ª - O objeto social passa a ser: ____________________________
.Cláusula 4ª - O endereço passa a ser: _______________________________
Cláusula 5ª - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual, sob o nome
empresarial de: _______________________ (nome completo), com sub-rogação de todos os
direitos e obrigações pertinentes.
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Cláusula 6ª - - O acervo desta sociedade, no valor de R$ ___________ (por extenso), passa a
constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior

Para tanto, firma nesta data, em ato separado, a solicitação de sua inscrição como empresário,
mediante formulário de Requerimento de Empresário.

_____________, ___ de ___________de 20__

_______________________________
Sócio retirante

________________________________
Empresário individual

