Observação: caso o nome do administrador não seja designado no ato da constituição, nos dez dias seguintes ao da investidura, deve o administrador designado em ato separado requerer seja averbada na Junta Comercial sua nomeação, através da AVERBAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR, que também poderá conter a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, caso não conste do documento de constituição.
AVERBAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do ...........
........... nome completo, ........... nacionalidade, ........... estado civil e apesar de não solicitado, cite o regime,  ........... endereço residencial completo, inclusive o CEP, RG ..........., CPF ..........., requer a averbação de sua nomeação em ........... de ...........de ........... (indicar a data da nomeação) como ADMINISTRADOR da empresa ........... Ltda - NIRE nº ..........., conforme (indicar o ato de sua nomeação) ........... iniciando-se o prazo de gestão em ........... de .......... de ........... e terminando em ........... de .......... de ........... .
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
Declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
..........., ........... de ........... de ...........
assinatura do administrador
Observação: o requerimento deverá ser apresentado para arquivamento em uma Capa de Processo, com os dados do campo destinado ao Requerimento preenchidos e indicando o ATO: 234 – AVERBAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR, porém sem necessidade de assinatura, juntamente com:
a) cópia autenticada da identidade (se estrangeiro, identidade com visto permanente);
b) Declaração de Inexistência de Impedimento para o Exercício de Administração da Sociedade, se não constar do ato de nomeação ou do requerimento de averbação da nomeação;
c) guia de recolhimento do preço do serviço a favor da Junta Comercial;
d) Ficha de Cadastro Nacional – FCN, Folha 2. 
Observação: sócio menor de 18 anos, não emancipado:
 - não poderão ser atribuídos ao sócio menor de 18 anos, não emancipado, poderes de administração. 
Observação: uso do nome empresarial pelo administrador:
 - para que o administrador possa usar o nome empresarial, deverá estar expressamente autorizado no ato que o nomeou.


