
 

 

 

DISTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NOME DA 

SOCIEDADE 

 

 

NOME DO ADVOGADO(A), brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob nº 

__________, portador(a) do RG de nº __________ SSP-AL, inscrito(a) na OAB/AL 

sob nº _________, residente e domiciliado(a) na Rua 

__________________________, doravante denominado(a) PRIMEIRO 

DISTRATANTE. 

 

 

NOME DO ADVOGADO(A), brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob nº 

__________, portador(a) do RG de nº __________ SSP-AL, inscrito(a) na OAB/AL 

sob nº _________, residente e domiciliado(a) na Rua 

__________________________, doravante denominado SEGUNDO 

DISTRATANTE. 

 

NOME DO ADVOGADO(A), brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob nº 

__________, portador(a) do RG de nº __________ SSP-AL, inscrito(a) na OAB/AL 

sob nº _________, residente e domiciliado(a) na Rua 

__________________________, doravante denominado TECEIRO 

DISTRATANTE. 

 

NOME DO ADVOGADO(A), brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob nº 

__________, portador(a) do RG de nº __________ SSP-AL, inscrito(a) na OAB/AL 

sob nº _________, residente e domiciliado(a) na Rua 

__________________________, doravante denominado QUARTO 

DISTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os distratantes acima identificados, únicos sócios 

componentes da sociedade de advogados que gira sob a razão social de 

__________________, com sede e foro na Cidade de __________, Estado de 

Alagoas, no endereço situado à ___________ sem inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, com seu CONTRATO SOCIAL 

originário arquivado na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Alagoas sob o 

nº ____, no Livro ___ às folhas ____, resolvem, por não interessar a continuidade 

da sociedade, dissolvê-la e extingui-la, de acordo com as cláusulas seguintes e pelas 

condições descritas no presente instrumento. 

 

 
PARA SOCIEDADE NOVA SEM INSCRIÇÃO NO CNPJ 



CLÁUSULA SEGUNDA – Informam os sócios que a aludida sociedade não possui 

qualquer despesa ou lucro a ser pago ou rateado pelos mesmos, até porque não 

prestou qualquer serviço advocatício a qualquer pessoa (física ou jurídica). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Inexiste qualquer pendência contratual da sociedade 

que ora se desfaz. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Os Distratantes salientam, de logo, que não houve 

inscrição da sociedade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, face ao mínimo 

período de vigência da sociedade. E neste ato se responsabilizam civil e 

criminalmente pela não apresentação da prova de inscrição fiscal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – No que diz respeito ao capital social, cada sócio retira, 

neste ato, o valor representado pela sua participação em cotas, no importe de R$ 

______(valor por extenso) para o PRIMEIRO DISTRATANTE, e no importe de 

R$ _______(valor por extenso) para o SEGUNDO DISTRATANTE, no importe 

de R$ ______(valor por extenso) para o TERCEIRO DISTRATANTE, no 

importe de R$ ______(valor por extenso) para o QUARTO DISTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – As partes se outorgam mutuamente, a mais ampla, geral, 

irrevogável e irretratável quitação com relação a qualquer direito ou obrigação 

decorrente deste instrumento, prometendo a qualquer tempo nada mais reclamarem 

uma da outra a qualquer título. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Os distratantes ___________ comprometem-se, ainda, 

em guardar e conservar eventual livro e documentos da sociedade. 

 

E por estarem assim acordados, assinam o presente distrato em 04 (quatro) vias de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Maceió, de de  . 

 

NOME DO ADVOGADO 

NOME DO ADVOGADO 

NOME DO ADVOGADO 

NOME DO ADVOGADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________ 

NOME 

RG e CPF 



 

____________________________ 

NOME  

RG e CPF 


