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Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de Sociedade Empresária Limitada em Inscrição 

de Empresário Individual:  

JOÃO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Curitiba - PR, nascido 

em 00/00/0000, RG nº 0.000.000-00 SESP-PR e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua tal, nº tal, Bairro 

Centro, Curitiba – PR., CEP 00.000-000. 

JOSE ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Curitiba - PR, 

nascido em 00/00/0000, RG nº 0.000.000-00 SESP-PR e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua tal, nº 

tal, Bairro Centro, Curitiba – PR., CEP 00.000-000.  

 

A empresa sob o nome empresarial de SILVA & SANTOS LTDA. com sede à Rua Tal , nº Tal , Bairro Centro, Curitiba 

– PR., CEP 00.000-000., inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 00000000000 em 00/00/2019 e no CNPJ/MF 

sob o número 00.000.000/0001-00, ora transforma seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA para 

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SAIDA DE SÓCIO: O sócio José Antonio dos Santos que possui na sociedade 10.000 (dez 

mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (Dez mil reais), retira-se da sociedade 

vendendo e transferindo ao sócio remanescente João Antonio da Silva  a totalidade de suas quotas, dando neste ato 

quitação pelas quotas ora vendidas.   

 
Em caso de Sociedade Unipessoal 
Ou EXEMPLO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da Sociedade Empresaria de Responsabilidade 
Limitada ora transformada, já integralizado no valor de R$ 20.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizado, passa a 
constituir o capital do Instrumento de Inscrição de Empresário Individual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da empresa que é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), já totalmente integralizados em 

moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

  

Nome  % Quotas  Valor R$  

JOÃO ANTONIO DA SILVA  100% 20.000  R$ 20.000,00 

TOTAL 100% 20.000 R$ 20.000,0G 
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CLAUSULA TERCEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta 
Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada para Instrumento de Inscrição de Empresário Individual sob a 
FIRMA de JOÃO ANTONIO DA SILVA (*), que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações 
pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.  
(*) Poderá adotar o formato de Denominação Social. EXEMPLO: JOÃO ANTONIO DA SILVA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
 
Observação: Deve se incluir todas as Alterações necessárias (incluindo inclusive as próprias para mudança para ESC 
– Empresa Simples de Crédito) 

 
CLAUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL da referida empresa, com o teor seguinte:  

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
JOÃO ANTONIO DA SILVA 

CNPJ MF: 00.000.000/0000-00 
 

JOÃO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Curitiba - PR, nascido 

em 00/00/0000, RG nº 0.000.000-00 SESP-PR e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua tal, nº tal, Bairro 

Centro, Curitiba – PR., CEP 00.000-000. 

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:  

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte 

firma JOÃO ANTONIO DA SILVA 

 Se optar também por nome fantasia:  

EXEMPLO: Cláusula ___________ – DO NOME EMPRESARIAL – O Empresário Individual adotará como nome 

empresarial a seguinte firma JOÃO ANTONIO DA SILVA, e como NOME FANTASIA ANTONIO – BEBIDAS 

 Se optar também por Nome Empresarial: 

EXEMPLO: Cláusula ___________ – DO NOME EMPRESARIAL – O Empresário Individual adotará como nome 

empresarial JOÃO ANTONIO DA SILVA – BEBIDAS 

 Se for uma ESC (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO) 

EXEMPLO: Cláusula ___________ – DO NOME EMPRESARIAL – O Empresário Individual adotará como nome 

empresarial a seguinte firma ANTONIO JOÃO DA SILVA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO (se for o caso). 

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, 

neste ato, da seguinte forma: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em moeda corrente do País. 



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA PARA INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

SANTOS & SILVA LTDA. 
CNPJ 00.000.000/0001-00 NIRE 0000000000000 

folha 3 de  5  

  

e/ou R$ ___ (por extenso) em bem(ns) móvel(is), e/ou R$ ___ (por extenso) em bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s): 

a) Imóvel situado no ___ (Identificação: ____________, área:___________, dados relativos a sua titulação: 

____________ e número de sua matrícula no Registro Imobiliário: ____________) integralizado pelo valor contábil de 

R$ ____ (valor por extenso).  

 OU * No caso da ESC (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO), o capital necessariamente deve ser integralizado em 

moeda corrente.  

EXEMPLO: Cláusula __________- O capital é de R$ ___ (valor por extenso), divididos em (nº de quotas), no 

valor nominal de (valor da quota) cada uma, formado por R$_________ (valor por extenso) em moeda corrente 

do País.  

 

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua tal, nº tal, Bairro Centro, 

Curitiba – PR., CEP 00.000-000. 

 

 (CLÁUSULA OPCIONAL) 

EXEMPLO: Cláusula ________ - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer 

dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará: 

Parágrafo Primeiro. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado na(o) (Logradouro), (Número), 

(Bairro), (Cidade) - UF, CEP, no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de (Descrição precisa e detalhada do 

objeto, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou integral). Parágrafo Segundo. Em estabelecimento 

eleito como Filial situado na(o) (Logradouro), (Número), (Bairro), (Cidade) - UF, CEP, no qual será(ão) 

exercida(s) a(s) atividade(s) de (Descrição precisa e detalhada do objeto, conforme o objeto da empresa de 

forma parcial ou integral). 

 

 Caso haja mais de uma filial, repetir a redação do parágrafo segundo para cada uma. 

 No caso da ESC (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO), não poderá ocorrer a abertura de filial 

 

Cláusula Quarta - DO OBJETO - 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).  
 

 OU * No caso da ESC (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO), necessariamente devem constar apenas as seguintes 

atividades elencadas.  
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EXEMPLO: Cláusula _________ - O Empresário Individual terá por objeto a realização de operações de 

empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, 

exclusivamente a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, situadas 

no município sede e limítrofes, nos termos da Lei Complementar nº167, de 2019. 

 

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que 

são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, 

não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.  

 No caso da ESC deve constar declaração específica de não participação em outra ESC (EMPRESA SIMPLES DE 

CRÉDITO). 

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA ESC (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO), SE FOR O CASO  

EXEMPLO: Cláusula _______ – DA DECLARAÇAO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA SIMPLES DE 

CRÉDITO – ESC. – O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de outra Empresa Simples de 

Crédito - ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou 

sociedade limitada. 

 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

Curitiba,            de              de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULAS OPCIONAIS 

EXEMPLO: Cláusula ______ - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A empresa iniciará suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. 
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EXEMPLO: Cláusula ______ - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em 

Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006) 

 Se optar pelo enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

EXEMPLO: Cláusula - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006) 

 

Obs. Esta condição poderá ser apresentada também através de Declaração a parte. 

(Opcional) - Cláusula _________-  DO FORO: Fica eleito o foro de Curitiba - PR para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrção. 

 


