ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular,

(qualificação completa dos sócios);

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada sob denominação social de ___

LTDA,

estabelecida nesta cidade de ___ , Estado de ___ , na Rua ___ , n.º ___ , Bairro ___ , CEP ___ , e contrato social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de ___ sob NIRE ___ , e inscrição no CNPJ sob n.º ___
, têm entre si justo e combinado a alteração do referido contrato social, mediante as seguintes condições:

1) Retira-se da sociedade o sócio ___ , acima qualificado, cedendo e transferindo a totalidade de sua participação
societária, representada por ___ ( ___ ) quotas do capital social pelo valor de R$ __ (___ reais), ao sócio
remanescente ___ , acima qualificado, declarando ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes
plena, geral, rasa e irrevogável quitação.
2) Por força da cessão e transferência das quotas sociais, fica reservado ao sócio remanescente a totalidade do
capital social, que permanece inalterado no valor de R$ ___ ( ___ reais), divididos em ___ ( ___ ) quotas, no
valor unitário de R$ ___ ( ___ ) subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do país. A
responsabilidade do sócio remanescente permanece limitada a importância total do capital social.
3) O sócio remanescente ___ , excepcionalmente, permanecerá como sócio único e exercerá individualmente a
plena e absoluta representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicialmente,
conforme disposto no contrato social, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura
deste instrumento, sendo que neste período admitirá um ou mais sócios para a recomposição do quadro
societário, ou, transformará o registro atual da sociedade em empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI.

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo
presente instrumento, permanecem em vigor. E por assim estarem justos e contratados assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

(local, data, nomes e assinaturas dos sócios)

