Contrato de Sociedade
Este contrato de sociedade foi firmado neste dia __________ de __________________, de
____, em _____________________ cópias originais, por e entre:
(1) ________________________________________________________________________
(2) ________________________________________________________________________
(3) ________________________________________________________________________
(adicione mais se necessário)

(os “Sócios”).
1. NOME E NEGÓCIO DA SOCIEDADE
1.1 Natureza do negócio: Os sócios do negócio listado acima concordam que serão
considerados sócios no negócio com os seguintes propósitos:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2 Nome: Os sócios do negócio listados acima concordam que o negócio deverá ser
conduzido pelo seguinte nome:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.3 Endereço oficial: Os sócios do negócio listados acima concordam que o negócio deve
manter seu endereço oficial no seguinte endereço:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. TERMOS
2.1 2.1 A Sociedade Empresarial começa em ______________________________ e continua
até que seja encerrada, de acordo com este contrato.
3. CONTRIBUIÇÃO SOCIETÁRIA
3.1 A contribuição de capital de cada sócio listado acima deverá consistir do seguinte:

(1) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(2) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(3) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. ALOCAÇÃO DE LUCROS E PERDAS
4.1 Os sócios do negócio dividirão os lucros e perdas da Parceria Empresarial, como segue:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. SÓCIOS ADICIONAIS
5.1 Ninguém poderá ser introduzido como Sócio Empresarial e nenhum dos sócios poderá ter
outro negócio sem o consentimento por escrito de todos os sócios do negócio.
6. ACORDOS BANCÁRIOS E TERMOS FINANCEIROS
6.1 Os sócios empresariais devem manter uma conta bancária no nome da Sociedade
Empresarial como definido acima, através da qual todos os cheques deverão ser emitidos
com assinatura de pelo menos ___________________ dos sócios.

6.2 Os sócios do negócio deverão manter, durante todo o período da sociedade, acesso total
às contas da Sociedade Empresarial a cada um dos sócios a qualquer momento, mediante
solicitação prévia.
7. GERENCIAMENTO DA SOCIEDADE
7.1 Cada sócio do negócio deverá tomar parte do gerenciamento da Sociedade Empresarial.
7.2 Qualquer diferença que se estabeleça no curso ordinário da Sociedade Empresarial deverá
ser dirimida pelos sócios do negócio de acordo com a divisão majoritária da sociedade.
8. SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE
8.1 No caso de um sócio do negócio se desligar ou sair da sociedade por qualquer razão,
incluindo seu falecimento, os sócios remanescentes podem continuar a operar a sociedade
usando o mesmo nome.
8.2 Um sócio que queira se afastar do negócio será obrigado a avisar com pelo menos
sessenta (60) dias de antecedência, por escrito, sua intenção de se desligar ou sair da
sociedade, sendo obrigado a vender sua parte da sociedade.
8.3 Nenhum sócio do negócio deve transferir suas cotas na Sociedade Empresarial a qualquer
outra parte se o consentimento por escrito do(s) sócio(s) remanescente(s).
8.4 O(s) sócio(s) remanescente(s) deverão pagar ao sócio que estiver se desligando ou saindo
da sociedade, ou ao representante legal do sócio doente ou inabilitado, o valor de suas cotas
na sociedade, ou o valor decorrente da soma de (a) sua conta capital, (b) qualquer
empréstimos não pagos devidos a ele, (c) sua cota proporcional de lucros remanescentes não
distribuídos em sua conta de capital e (d) seu interesse em qualquer acordo prévio em relação
ao valor da propriedade societária sobre seu valor de mercado. Nenhum outro valor deverá
ser incluso para determinar o valor das cotas do sócio.
9. ACORDOS NÃO COMPETENTES
9.1 Um sócio do negócio que deixa ou se retira da sociedade não pode direta ou
indiretamente entrar em um negócio que seja ou que poderá ser competitivo ao existente ou
então um negócio antecipado da Sociedade Empresarial por um período de
___________________.
10. EMENDA DO CONTRATO DE SOCIEDADE

10.1 Este Contrato de Sociedade Empresarial não pode ser emendado sem o consentimento
por escrito de todos os sócio do negócio.
11. DEMAIS CONSIDERAÇÕES
11.1 Se qualquer provisão ou parte de qualquer provisão neste Contrato de Sociedade
Empresarial for nulo por qualquer razão, ela deverá ser cortada sem afetar a validade do
equilíbrio do contrato.
11.2 Este Contrato de Sociedade Empresarial engloba e beneficia os Sócios do Negócio e
seus respectivos herdeiros, executores, administradores, representantes pessoais, sucessores e
cessionários.
12. JURISDIÇÃO
12.1 Este Contrato de Sociedade Empresarial é governado pelas leis do Estado de
_________________________________.

Solenemente firmado em ____________________
Datado deste dia ______ de ____________ de _______

)
)

Assinado, carimbado e firmado na presença de:

)

(1) ___________________________________________
(Nome do sócio)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(2) ___________________________________________
(Nome do sócio)

(3) ___________________________________________
(Nome do sócio)

Por mim:

___________________________________________
(Nome do advogado)

)
)
)
)
)

