ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI
EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Procedimentos e modelo
A – PROCEDIMENTOS
1) DA ALTERAÇÃO (Instrução Normativa do DREI n.º 81, anexo III)
A alteração do ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI) deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
I – Título do documento;
II – preâmbulo: a) titular pessoa natural (brasileiro ou estrangeiro) residente e
domiciliado no País ou no exterior: nome civil por extenso, nacionalidade, estado civil
(indicar, se for o caso, a união estável), data de nascimento (se solteiro), profissão, CPF,
e endereço (tipo e nome do logradouro, nº, complemento, bairro/distrito, município,
unidade federativa e CEP, se no País); b) titular pessoa jurídica com sede no País: nome
empresarial, qualificação do representante conforme item “a”, endereço da sede (tipo e
nome do logradouro, n.º, complemento, bairro/distrito, município, unidade federativa e
CEP), número de inscrição no cartório competente e CNPJ; c) titular pessoa jurídica
com sede no exterior: nome empresarial, qualificação do representante conforme item
“a”, nacionalidade, endereço da sede e CNPJ; d) tipo jurídico (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada); e) a resolução de promover a alteração da natureza jurídica
da empresa;
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III – corpo da alteração: a) nova redação das cláusulas alteradas, expressando as
modificações introduzidas, b) redação das cláusulas incluídas, c) indicação das cláusulas
suprimidas; e
IV – Inscrição de empresário individual.
2) DA INSCRIÇÃO (Instrução Normativa do DREI n.º 81, anexo II)
O instrumento de inscrição de empresário individual deverá conter, no mínimo, os
seguintes elementos:
I – Título (Instrumento de Inscrição de Empresário Individual);
II – Preâmbulo:
III – corpo do instrumento de inscrição: a) cláusulas obrigatórias e b) cláusulas
facultativas, se for o caso;
IV – Fecho.
3) CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS. O corpo do instrumento de inscrição deverá
contemplar, obrigatoriamente, o seguinte (art. 968 do Código Civil):
I – Nome empresarial (firma);
II – Capital, expresso em moeda corrente;
III – 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;
IV – Declaração precisa e detalhada do objeto; e
V – Declaração de desimpedimento para exercício da atividade empresária e de não
possuir outra inscrição de empresário no país.
(Obs.: Não é obrigatória a indicação da data de início da atividade do empresário. Se
não indicada, considerar-se-á a data da inscrição.)
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B – MODELO
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA
[NOME EMPRESARIAL] EIRELI
EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
(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].
OU:
(NOME EMPRESARIAL DA TITULAR PESSOA JURÍDICA), CNPJ, com sede
no(a): (Logradouro), Bairro, (Complemento), (Município) - (UF), CEP, representada por
(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.
OU:
(NOME EMPRESARIAL DA TITULAR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA),
CNPJ, nacionalidade, com sede no(a): ____, representada por (NOME DO
REPRESENTANTE), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL - indicar união estável,
se for o caso), (REGIME DE BENS - se casado), nascido em (DD/MM/AAAA), se
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solteiro, nº do CPF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): (Logradouro), Bairro,
(Complemento), (Município) - (UF), CEP.
TITULAR

da

empresa

individual

de

responsabilidade

limitada

_______________________________ EIRELI, sediada na (tipo e nome do logradouro,
n.º, complemento, bairro, município/cidade, UF e CEP), com seu ato constitutivo
arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, RESOLVE alterar a natureza jurídica para EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL, em conformidade com o art. 968 da Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil) e
mediante as seguintes cláusulas e condições:
OU (se pessoa jurídica):
TITULAR

da

empresa

individual

de

responsabilidade

limitada

_______________________________ EIRELI, sediada na (tipo e nome do logradouro,
n.º, complemento, bairro, município/cidade, UF e CEP), com seu ato constitutivo
arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, RESOLVE alterar a natureza jurídica para EMPRESÁIO
INDIVIDUAL, passando a titularidade para _________________________________
(NOME DO TITULAR), (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)], n.º do CPF, RESIDENTE E
DOMICILIADO no(a): (Logradouro), Bairro, (Complemento), (Município) - (UF), CEP,
em conformidade com o art. 968 da Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil) e mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa que ora se transforma adotará, como nome
empresarial, a firma ______________________________________. [Sobre a formação
do nome empresarial, é importante consultar a Instrução Normativa do Drei n.º 81,
anexo II, item 5.1.]
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CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo da empresa individual de responsabilidade limitada
_____________________________ EIRELI, que é de R$ ...........,.. (......), totalmente
integralizado em moeda corrente do País, passa a compor o capital do empresário
individual ____________________________________.
OU (se pessoa jurídica):
CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo da empresa individual de responsabilidade limitada
sob a titularidade da pessoa jurídica _____________________________, que é de R$
...........,.. (......), totalmente integralizado em moeda corrente do País, passa a compor o
capital do empresário individual ____________________________________, com rasa,
plena e geral quitação entre as partes.
[Em caso de redução de capital, consideram-se duas hipóteses, de acordo com o art.
1.082 do Código Civil: se houver perdas irreparáveis ou se excessivo em relação ao
objeto da empresa. A redução e o motivo podem ser informados na cláusula acima ou
em outra cláusula, como no exemplo seguinte:]
CLÁUSULA TERCEIRA – O capital, que é de R$ ...........,.. (......), passa a ser de R$
...........,.. (......), totalmente integralizado em moeda corrente do País, com a redução de
R$ ...........,.. (......) em razão de o capital anterior ser excessivo em relação ao objeto da
empresa que ora se transforma.
CLÁUSULA QUARTA – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são
verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.
299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir
outro registro como Empresário Individual no País.
(Obs.: Caso haja outras alterações, incluí-las nesta parte do instrumento, ordenando a
sequência das cláusulas.)
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CLÁUSULA QUINTA – O empresário individual reger-se-á pelo que se segue, em
consonância com o art. 968 da Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil):

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
[NOME EMPRESARIAL]
(NOME DO EMPRESÁRIO), (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), (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], em conformidade com o art. 968, I, do Código Civil, resolve constituir-se como
Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:
DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)
CLÁUSULA PRIMEIRA – O Empresário Individual adota como nome empresarial a
seguinte firma: _______________________.
DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)
CLÁUSULA SEGUNDA – O capital é de R$ _____________ (valor por extenso),
totalmente integralizado em moeda corrente do País.
DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)
CLÁUSULA TERCEIRA – O Empresário Individual tem sua sede no seguinte
endereço: (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP.
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DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)
CLÁUSULA QUARTA – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das
seguintes atividades econômicas: (Descrição precisa e detalhada do objeto).
PARÁGRAFO ÚNICO. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão)
exercida(s) a(s) atividade(s) de (Descrição precisa e detalhada do objeto social, conforme
o objeto da empresa de forma parcial ou integral).
(Obs.: Caso haja necessidade, incluir cláusula de alteração do objeto na primeira parte
deste instrumento para informar o que consta no parágrafo único.)
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
(ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)
CLÁUSULA QUINTA – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são
verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no
art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não
possuir outro registro como Empresário Individual no País.
E, por estar assim constituído, assina(m) o presente instrumento.
LOCAL E DATA
NOME DO EMPRESÁRIO
REPRESENTANTE (se for o caso)
OU:
NOME DO TITULAR PESSOA JURÍDICA
REPRESENTANTE
NOME DO TITULAR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
REPRESENTANTE (se for o caso)
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