
DISTRATO

Procedimentos e modelo

1 – PROCEDIMENTOS (Instrução Normativa do DREI n.º 81, anexo IV)

ELEMENTOS DO DISTRATO SOCIAL. O distrato social deverá conter, no mínimo, os

seguintes elementos:

I – Título (Distrato Social);

II – Preâmbulo: a) qualificação completa de todos os sócios e/ou representante legal,

b) qualificação completa da sociedade (citar nome empresarial, endereço e CNPJ) e c) a

resolução de promover o distrato social;

III – conteúdo do distrato: a) cláusulas obrigatórias e b) cláusulas facultativas, sehouver;

IV – Fecho.



2 – MODELO

DISTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA

[NOME DA SOCIEDADE] LTDA. – CNPJ

SÓCIO PESSOA FÍSICA (nome), NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL (indicar o

regime de bens se for casado), data de nascimento (se solteiro), [emancipado (se o titular

for emancipado)], PROFISSÃO, 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, DIRETOR, SÓCIO,

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].

SÓCIO PESSOA JURÍDICA (nome empresarial), CNPJ, número de inscrição no

cartório competente, com sede 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].

SÓCIO PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA (nome empresarial), CNPJ,

nacionalidade, com sede no(a): , representada 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.



(Obs.: Caso haja mais sócios, repetir a redação para cada um.)

Único(s) sócio(s) da sociedade limitada (nome empresarial LTDA.), sediada na (tipo e

nome do logradouro, nº, complemento, bairro, cidade, UF e CEP), com seu contrato social

arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº

, resolve(m), por não mais interessar a continuidade da sociedade,

dissolvê-la e extingui-la, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade encerrou suas operações e atividades em

.

CLÁUSULA SEGUNDA – Procedida à liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) recebe(m),

neste ato, por saldo de seus haveres, respectivamente, a importância de R$

(valor por extenso), correspondente ao valor de suas quotas.

OU:

CLÁUSULA SEGUNDA – Procedida à liquidação da sociedade, o(s) sócio(s)

recebe(m), neste ato, por saldo de seus haveres, respectivamente, a importância de R$

(valor por extenso), relativo ao(s) 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).

CLÁUSULA TERCEIRA – Os sócios dão entre si e à sociedade plena, geral e

irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for, com

fundamento no contrato social e suas alterações, declarando, ainda, extinta, para todos

efeitos, a sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato na Junta Comercial

do Estado.



OU:

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio dá à sociedade plena, geral e irrevogável quitação,

para nada mais reclamar, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas

alterações, declarando, ainda, extinta, para todos efeitos, a sociedade em referência, com o

arquivamento deste distrato na Junta Comercial do Estado.

CLÁUSULA QUARTA – A responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura

supervenientes, fica a cargo do(s) ex-sócio(s) , que se

compromete(m), também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade

ora distratada.

OU:

CLÁUSULA QUARTA – A responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura

supervenientes, fica a cargo do(s) ex-sócio(s) .

CLÁUSULA   QUINTA – O(s)   sócio(s) se compromete(m),

também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora distratada.

E, por estar(em) assim justo(s) e acertado(s), assina(m) o presente DISTRATO.

LOCAL E DATA

SÓCIO(S) / REPRESENTANTE(S)


