
DISTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA 

 

(NOME DA SOCIEDADE) LTDA. 

NIRE: 

CNPJ: 

SÓCIO PESSOA FÍSICA (nome), NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL (indicar o regime de bens se for casado), data de 

nascimento (se solteiro), PROFISSÃO, nº do CPF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): (Logradouro), Bairro, 

(Complemento), (Município) - (UF), CEP e falecido em (data de falecimento) e agora representado por seu 

inventariante  (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], únicos sócios componentes da sociedade de 

responsabilidade limitada denominada  

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 _______________, por meio deste instrumento particular, resolve(m), por não mais 

interessar, DISTRATAR a presente sociedade, mediante as seguintes cláusulas:  

Cláusula Primeira – A sociedade encerrou suas operações e atividades em ______________. 

Cláusula Segunda – Em virtude do falecimento do sócio: (nome do sócio), já qualificado, em (data do falecimento), 

conforme o inventário de nº (nº do inventário), admite-se neste ato seus herdeiros. 

Os herdeiros e o sócio remanescente (nome do sócio remanescente), por não desejarem mais continuar operando 

com os negócios sociais, decidem, de comum acordo, dissolver a presente sociedade, a qual não deixa nem Ativo e 

nem Passivo. 

Cláusula Segunda – O Capital Social que era de R$ (informar valor do capital social em números e por extenso), será 

revertido aos herdeiros na proporção da participação de cada um, conforme diposto: 

(qualificar os herdeiros e os sócios remanescentes por completo) 

HERDEIRO A - com ... quotas..............................R$   0.000,00 

 

HERDEIRO B - com ... quotas..............................R$   0.000,00 

(sócio remanescente) - com ... quotas...............R$   0.000,00 

_______________________________________________________________ 

Total Geral ...........................................- com ... quotas...........R$ 0.000,00 

 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.  

Cláusula Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo por ventura supervenientes, fica a cargo do(s) ex-sócio(s) 

______________________, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da 

sociedade ora distratada.   



______________________.  

Cláusula Quinta – A guarda e responsabilidade dos livros fiscais ficará a cargo do(a) Sr(a). (qualificação completa do 

responsável nomeado) ________________ que se compromete a manter em boa guarda os livros e documentos da 

sociedade ora distratada, pelo tempo que dispõe a lei.  

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) o presente DISTRATO.  

 

LOCAL E DATA. 

ASSINATURA E NOME REPRESENTANTE DO FALECIDO(A) 

ASSINATURA(S) E NOME(S) DO(S) SÓCIOS(S) REMANESCENTE(S)  

ASSINATURA(S) E NOME(S) DO(S) HERDEIRO(S) 

SÓCIOS(S)/ REPRESENTANTE(S). 


