Cabeçalho:
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME ATUAL DA EMPRESA
CNPJ: _________________
NIRE: _________________
Preâmbulo:
Deverão constar no preâmbulo:
 Nome civil, por extenso;
 Nacionalidade;
 Estado civil;
 Documento de Identificação e CPF;
 Endereço do Empresário;
 Dados completos da empresa (Nome Empresarial, NIRE, CNPJ e endereço completo);
 Constituição da nova natureza jurídica (EIRELI);
Exemplo:
Pelo presente instrumento de Alteração para Transformação de Empresário Individual em EIRELI.
TITULAR DA INDIVIDUAL, brasileira, solteira, nascido 00/00/0000, natural de Cidade - UF, portador
da Cédula de identidade nº 0000000000-0 SESP/MA, e inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e
domiciliado à Rua tal, nº 0 Quadra 0 – Bairro, Cidade - UF, Cep 00.000-000, empresaria, titular da
empresa NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL, com sede Rua tal, nº 0 Quadra 0, Bairro, Cidade - UF
Cep 00.000-000 devidamente registrada JUCEMA sob o NIRE 21100000000 em sessão 00/00/0000
inscrita no CNPJ 00.000.000/0001-00, ora ALTERA para TRANSFORMAR seu registro de empresário
individual passando a constituir a modalidade de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITDA — EIRELI , a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, fazendo uso do
que permite o parágrafo único do Art. 1033, o Art. 980-A da Lei n o 10.406/2002, da IN nº 35/2017-DREI e
do disposto no Art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

Cláusulas:
 Da transformação:
a) Nome empresarial da EIRELI aprovado pela JUCEMA e endereço completo da EIRELI sendo
constituída;
Ex: Fica transformada está Empresa Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
 Da transferência da empresa individual para o titular da EIRELI sendo constituída:
a) Ativo e passivo;
b) Totalidade do capital da empresa individual;
Ex: O acervo desta Empresa, no valor de R$ xxx (Por Extenso), passa a constituir o capital da
EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

 Do ato constitutivo;
Ex: De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na integra o ato constitutivo da referida EIRELI,
com o teor a seguir.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
Nome da Empresa – EIRELI EPP ou ME (se for o caso) CNPJ - NOME APROVADO PELA
JUCEMA
Titular da EIRELI sendo constituída:






Nome civil, por extenso;
Nacionalidade;
Estado civil;
Documento de Identificação e CPF;
Endereço completo.

Cláusulas obrigatórias do ato constitutivo:
O corpo do ato constitutivo deverá contemplar, obrigatoriamente, o seguinte (art. 980-A, §§, c/c art.
1.054 do Código Civil):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nome empresarial, observado o que dispõe a Instrução Normativa DREI nº 15/2013;
Capital, expresso em moeda corrente;
Declaração de integralização de todo o capital (art. 980-A do Código Civil);
Endereço da sede, (tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município,
unidade federativa e CEP) bem como o endereço das filiais, quando houver;
Declaração precisa e detalhada do objeto da empresa;
Prazo de duração da empresa;
Data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil;
A(s) pessoa(s) natural(is) incumbida(s) da administração da empresa, e seus poderes e atribuições;
Qualificação do administrador, caso não seja o titular da empresa; e
Declaração de que o seu titular não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, se o
titular for pessoa natural.

Observação: Não é obrigatória a indicação da data de início da atividade da EIRELI. Se não
indicada, considerar-se-á a data do registro.
Fecho do Ato Constitutivo:





Localidade e data;
Nome completo do titular da EIRELI;
Nome completo do empresário(a);
Assinatura.

Obs.: Se for assinado por extenso, não é necessário o reconhecimento das assinaturas.

