
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO SOCIAL DE 

UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

 
 

        NOME DA EMPRESA  

 

CNPJ –    
 

NOME DO SÓCIO, nacionalidade, maior, estado civil, 

profissão, naturalidade, portador do RG nº ----- e  do  CPF 

nº -----,  residente  e domiciliado na Rua --------------, 

nº----, Bairro --------------,CEP --------------, em -------

-------, Estado----; 

NOME DO SÓCIO, nacionalidade, maior, estado civil, 

profissão, naturalidade, portador do RG nº ----- e  do  CPF 

nº -----,  residente  e domiciliado na Rua --------------, 

nº----, Bairro --------------,CEP --------------, em -------

-------, Estado----; únicos sócios componentes da sociedade 

empresária limitada, NOME DA EMPRESA, com sede e 

domicilio na Rua -------------- , n.º ----, Bairro ------

--------, CEP --------------, em --------------, Estado --

-, registrada na JUCAP sob o NIRE nº --------------, 

inscrita no CNPJ sob nº --.---.---/-------, resolvem por 

não mais interessar a continuidade da empresa, dissolver a  

sociedade, mediante as seguintes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade que iniciou suas atividades 

em ----------, encerrou suas operações e atividades em ------

--. 

 
CLAUSULA SEGUNDA – Procedida a liquidação da sociedade, o 

capital social, retorna aos sócios na proporção da 

participação de cada um, sendo que o sócia NOME DO SÓCIO 

recebe o valor de R$ -------- (----------) correspondendo 

ao valor de suas quotas e o sócio NOME DO SÓCIO recebe o 

valor de R$ --------- (----------) correspondendo ao valor 

de suas quotas. 

 
CLAUSULA 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 

fundamente no contrato social, declarando,  ainda, extinta, 

para todos efeitos a sociedade em referência, com o 

arquivamento deste distrato na JUCESP. 

 
CLAUSULA QUARTA – A responsabilidade pelo ativo e 

passivo porventura supervenientes, fica a cargo do ex-sócio 

NOME DO SOCIO, que se compromete, também, manter em boa 



guarda os livros e documentos da sociedade ora 

distratada. 

 

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente 

DISTRATO em via única. 
 
 

  (AP),    de    de 20 . 
 
 
 

NOME DO 

SOCIO 
 

 
 

NOME DO 

SOCIO 
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