TERMO DE POSSE
Aos ........... dias do mês de ........... do ano de ..........., na sede social na avenida/rua ..........., nº ..........., bairro/distrito ..........., na cidade de ........... - ........... (UF), CEP ..........., registrada na Junta Comercial do Estado de ..........., NIRE ...........,e inscrita no CNPJ sob o número ..........., compareceram os sócios ..... (citar o nome dos sócios presentes), representando mais de dois terços do capital social (se o capital não estiver totalmente integralizado necessitará a presença da totalidade do mesmo), para aprovar e participar da posse como administradores os senhores: ........... (nome civil por extenso), ........... (nacionalidade), ........... (naturalidade), ........... (estado civil e, se casado, regime de bens) ........... (profissão), ........... (documento de identidade, número e órgão expedidor), ........... (CPF), ........... com endereço residencial na avenida/rua ..........., nº ..........., bairro/distrito ..........., na cidade de ........... - ........... (UF), CEP ..........., que são nomeados para desempenhar as seguintes funções:
a) o sr. ........... (nome completo) é designado para as funções de ..........., competindo-lhe as seguintes atribuições:
Sempre em conjunto com o ...........: 
I - representar a sociedade em todos os seus negócios, ativa e passivamente;
II – (descrever todas a atribuições que são conferidas à função)
III – Pelos serviços como ..........., será remunerado mensalmente com o valor de R$ ........... (em números e por extenso), até .........../.........../...........
b)	o sr. ........... (nome) é designado para as funções de ..........., competindo-lhe as seguintes atribuições:
Sempre em conjunto com o ...........: 
I – Abrir e movimentar contas bancárias;
II – (descrever todas as demais atribuições inerentes à função)
Pelos serviço como ..........., será remunerado mensalmente com o valor de R$ ........... (em números e por extenso) até .........../.........../...........
Ficam cientes ambos os administradores que estão impedidos de usar o nome da sociedade em negócios de favor ou alheios aos seus objetivos sociais.
Estão impedidos também   de:
a) a compra ou venda de bens do ativo imobilizado sem a devida autorização da assembléia de sócios, especialmente convocada;
b) compra ou venda de outros bens cujo valor ultrapassar a 15% (quinze por cento) do capital social, sem a devida autorização da assembléia de sócios, especialmente convocada; 
c) (citar outros impedimentos se houver)
O presente termo de posse passa a vigorar no dia ........... de ........... de ............. sendo seu período de gestão é até o dia ........... de ........... de ...........
..........., ........... de ........... de ...........
Seguem-se os nomes e assinaturas dos empossados e dos sócios presentes, que deram o número legal para a designação dos mesmos.
Observação: nos dez dias seguintes à investidura, os próprios administradores devem requerer a averbação de sua nomeação na Junta Comercial.


