ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº ..........
Pelo presente instrumento particular, ..................................... (nome completo e por extenso de um sócio), nacionalidade ......................., estado civil ...................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão ................., CIC n.º ....................., Cédula de Identidade RG n.º ................., residente e domiciliado à Rua .................................... n.º ........., na cidade de ........................., Estado de .................................... e ....................................................................... (nome completo e por extenso do outro sócio), nacionalidade .........................., estado civil .......................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão .................................., CIC n.º ....................., Cédula de Identidade RG n.º ................., residente e domiciliado à Rua ................................... n.º .........., na cidade de ............................., Estado de ................................ únicos sócios componentes da sociedade em conta de participação que explora o ramo de ........................................... (descrever o ramo) girando sob a firma de nome .................................. estabelecida nesta cidade, à Rua ................................. n.º .......... resolvem, alterar o referido contrato social para admitir como novo sócio a ........................... (nome completo e por extenso do novo sócio), nacionalidade .................., estado civil ................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão ........................., CIC n.º ..................., Cédula de Identidade RG n.º ..................., residente e domiciliado à Rua .............................. n.º ............., na cidade de ....................., Estado de ......................., como a seguir se contrata:
I - O capital social que é de ....................................... (valor do capital, transcrito também por extenso), totalmente integralizado, passa a ser de .............. (valor total do novo capital, transcrito também por extenso), com o aumento de ...................................... (valor do aumento do capital, transcrito também por extenso), aumento esse subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente, pelo sócio admitido ......... (nome do novo sócio), sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em: 
(nome de um sócio) ................................., com a quota-parte de R$ ......................
(nome de outro sócio) ................................., com a quota-parte de R$ ......................
(nome do novo sócio) ................................., com a quota-parte de R$ ......................
Totalizando R$ ..................
II - O sócio aqui admitido, ........................................ (nome completo e por extenso do novo sócio), a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos sociais, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade (se houver alterações interiores a esta, citar e alterações posteriores).
III - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade (se houver alterações posteriores, também citar: e alterações posteriores), não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em ........ (número de vias, transcrito também por extenso) vias de igual teor.
........................., ....... de ............ de ...
.....................................................
(assinatura de um sócio) 
.....................................................
(assinatura do outro sócio) 
.....................................................
(assinatura do novo sócio) 
Testemunhas: 
1ª - .....................................................
2ª - .....................................................


