DISTRATO, DISSOLUÇÃO – LIQUIDAÇÃO – EXTINÇÃO

1 – EXTINÇÃO
1.1 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ARQUIVAMENTO
No  DE VIAS
No caso de extinção em que as fases de DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO sejam praticadas em um único instrumento
1
Requerimento (Capa do Processo) com assinatura (art. 1.153) do administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento)
Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida
1
Distrato, assinado por todos os sócios, em que se formalize as fases de dissolução, liquidação e extinção em um só ato
3
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com poderes específicos e se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o distrato for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
1
Cópia autenticada (2) da identidade (3) do signatário do requerimento
1
Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso (4)
1
Certificado de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal.
1
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
1
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacional, emitida pela Receita Federal.
1
Certidão Negativa de Inscrição de Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
1
Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1
1
Comprovante de pagamento: (5)
a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial. (6)
1
Se a extinção for com base no art. 35 da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: (7)


Declaração própria para o caso, tornando-se desnecessária a apresentação das certidões acima mencionadas
1
OBSERVAÇÕES:

(1) Mínimo de 3 vias, podendo ser incluída vias adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá  ser  recolhido  por  meio  do mesmo documento de arrecadação, somado ao preço do ato.

(2) Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.

(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97).

(4) Empresa de serviços aéreos, de telecomunicações, corretoras de câmbio, de títulos e valores mobiliários, distribuidora de valores etc.

(5) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF.

(6) Decreto 3.474 de 19/05/2000, que regulamentou a Lei nº 9.841/1999:

“Art. 23 - Requerimento de baixa de que trata o art. 35 da Lei nº 9.841, de 1999, deverá ser instruído com a documentação exigida pelo órgão de registro competente, acompanhada de declaração, firmada pelo titular ou por todos os sócios, inclusive acionistas e cooperados, sob as penas da lei, da qual conste:

I - nome, endereço, número e data do registro do ato constitutivo da pessoa jurídica ou firma mercantil individual;

II - que a pessoa jurídica ou a firma mercantil individual não exerce atividade econômica de qualquer espécie há mais de cinco anos, indicando o ano da paralisação;

III - que, no exercício anterior ao do início da inatividade, o volume da receita bruta anual da empresa não excedeu, conforme o caso, o limite fixado nos incisos I ou II do art. 2o da Lei nº 9.841, de 1999;

IV - que a pessoa jurídica ou firma mercantil individual não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3o da Lei no 9.841, de 1999.

Parágrafo único.  Os órgãos de registro, tão logo procedam às respectivas baixas, deverão informar à Fazenda Nacional ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS o deferimento e arquivamento da solicitação”.

2 - No caso de extinção, em que as fases de DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO foram Praticadas em instrumentos específicos:
2.1 - DISSOLUÇÃO (Com ou sem nomeação de liquidante)
2.2 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA


DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ARQUIVAMENTO
No  DE VIAS
Requerimento (Capa do Processo) com assinatura (art. 1.153) do administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento).
Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida.
1
Ata de reunião de sócios ou ata de assembléia de sócios (1).Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida
3
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com firma reconhecida e poderes especiais, quando a ata de reunião de sócios ou a ata de assembléia de sócios for assinada por procurador. Se o sócio for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
1
Cópia autenticada (2) da identidade (3) do signatário do requerimento.
1
Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1 e 2.
1
Comprovante de pagamento: (4)
a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial. (4)
1
OBSERVAÇÕES:

(1) Mínimo de 3 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá  ser  recolhido  por  meio  do mesmo documento de arrecadação, somado ao preço do ato.

(2) Caso a cópia não seja autenticada, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.

(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97).

(4) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF.econômica de qualquer espécie há mais de cinco anos, indicando o ano da paralisação;

III - que, no exercício anterior ao do início da inatividade, o volume da receita bruta anual da empresa não excedeu, conforme o caso, o limite fixado nos incisos I ou II do art. 2o da Lei nº 9.841, de 1999;

IV - que a pessoa jurídica ou firma mercantil individual não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3o da Lei no 9.841, de 1999.

Parágrafo único.  Os órgãos de registro, tão logo procedam às respectivas baixas, deverão informar à Fazenda Nacional ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS o deferimento e arquivamento da solicitação”.


3 - LIQUIDAÇÃO – INÍCIO
3.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ARQUIVAMENTO
No  DE VIAS
Requerimento (Capa do Processo) com assinatura (art. 1.153) do administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento).
Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida.
1
Ata de nomeação de liquidante, caso não tenha sido nomeado no instrumento de dissolução (1).
3
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com firma reconhecida e poderes especiais, quando a ata de nomeação de liquidante for assinada por procurador. Se o sócio for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
1
Cópia autenticada (3) da identidade (3) do signatário do requerimento.
1
Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1 e 2.
1
Comprovante de pagamento: (4)
a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial. (4)
1
OBSERVAÇÕES:

(1) Mínimo de 3 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá  ser  recolhido  por  meio  do mesmo documento de arrecadação, somado ao preço do ato.

(2) Caso a cópia não seja autenticada, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.

(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97).

(4) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF.


4 - ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO/EXTINÇÃO
4.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ARQUIVAMENTO
No  DE VIAS
Requerimento (Capa do Processo) com assinatura (art. 1.153) do administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento).
Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração com firma reconhecida.
1
Ata de reunião ou de assembléia ou instrumento firmado por todos os sócios, que considerar encerrada a liquidação (1).
3
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com firma reconhecida e poderes especiais, quando a ata de reunião ou de assembléia ou instrumento firmado por todos os sócios, que considerar encerrada a liquidação  for assinado por procurador. Se o sócio for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
1
Cópia autenticada (2) da identidade (3) do signatário do requerimento
1
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
1
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
1
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacional, emitida pela Receita Federal.

Certidão Negativa de Inscrição de Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Ficha de Cadastro Nacional - FCN fls. 1.

Comprovantes de pagamento:
a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial (4).

OBSERVAÇÕES:

(1) Mínimo de 3 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá  ser  recolhido  por  meio  do mesmo documento de arrecadação, somado ao preço do ato.

(2) Caso a cópia não seja autenticada, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.

(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97).

(4) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF..


2 -           ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS

2.1 -           FORMA DO DISTRATO SOCIAL

O distrato social poderá ser efetivado por escritura pública ou instrumento particular, independentemente da forma de que se houver revestido o ato de constituição.

2.2 -           ELEMENTOS DO DISTRATO SOCIAL

O distrato social deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) título;

b) preâmbulo;

c) corpo do distrato:

- cláusulas obrigatórias;

d) fecho.

O distrato deverá ser apresentado em três vias, sendo pelo menos uma original. As vias adicionais que vierem a ser apresentadas, serão cobradas de acordo com a tabela de preços de cada Junta Comercial.

2.3 -           PREÂMBULO DO DISTRATO SOCIAL

Deverá constar do preâmbulo do distrato social:

a) qualificação completa dos sócios;

b) qualificação completa da sociedade; e

c) a resolução de promover o distrato social.

2.4 -           CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS SE DISSOLVIDA E LIQUIDADA A SOCIEDADE NO MESMO ATO

Deverão constar do distrato, em atenção ao art. 57, da Lei nº8.884, de 11.7.94:

a) a importância repartida entre os sócios;

b) referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo da sociedade porventura remanescente;

c) indicação dos motivos da dissolução, se não for por mútuo consenso; e.

d) indicação do responsável pela guarda dos livros.(art. 53, inciso X do Decreto 1.800/96)

2.5  -          ATA DE REUNIÃO OU DE ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS - DISSOLUÇÃO

A ata,lavrada no livro próprio, deve conter:

a a deliberação sobre a dissolução da sociedade;

b) a nomeação do liquidante,que pode ser pessoa estranha à sociedade,mencionando a qualificação completa: nome,nacionalidade,estado civil, residência, profissão, números do CPF e da identidade com a indicação do órgão emissor e da Unidade Federativa onde foi expedida, caso o LIQUIDANTE não tenha sido anteriormente designado em instrumento contratual (art.1.038, CC/2002);

c) acréscimo da expressão “EM LIQUIDAÇÃO”, ao nome empresarial(art.1.103, parágrafo único, CC/2002)

2.6 -           ATA DE REUNIÃO OU DE ASSEMBLÉIA - EXTINÇÃO.

A ata, lavrada no livro próprio, deve conter:

a)  a apresentação final e o julgamento das contas, com sua aprovação (art.1108, CC/2002);

b)  indicação do responsável pela guarda dos livros.(art. 53, inciso X do Decreto 1.800/96)

c)  declaração da extinção da sociedade com o arquivamento desta ata na Junta Comercial (art.1.109, CC/2002).

2.7 -           DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE POR SENTENÇA JUDICIAL

A dissolução/extinção de sociedade expressamente determinada por decisão de autoridade judicial, obedecerá ao nela contido, devendo a sentença ser arquivada na Junta Comercial.

2.8 -           SOCIEDADES CUJOS DISTRATOS, PARA ARQUIVAMENTO, DEPENDEM DE APROVAÇÃO PRÉVIA POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL


CATEGORIA DAS EMPRESAS
NATUREZA DO ATO
FUNDAMENTO LEGAL
ÓRGÃO APROVADOR
OBSERVAÇÃO
1 - Instituições Financeiras e Assemelhadas, Públicas e Privadas:

Caixas Econômicas

Bancos Comerciais

Bancos Múltiplos

Bancos de Desenvolvimento

Bancos de Investimento

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento

Sociedades Corretoras de Câmbio e de Títulos e Valores Mobiliários

Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários

Sociedades de Crédito Imobiliário(1)

Sociedades de Arrendamento Mercantil

Cooperativas de Crédito(2)
a) Ato Constitutivo

b) Assembléia Geral/Reunião de Diretoria ou Conselho de Administração que trate de:
constituição;
alteração estatutária;
modificação no capital;
transformação, fusão,
cisão e incorporação;
eleição/nomeação de administradores e membros de órgãos estatutários;
instalação, transferência e cancelamento de sedes e dependências

c) Contrato social e suas alterações;

d) Escritura Pública de Constituição
Lei 4595, de 31.12.64:
art. 10, inciso IX;
art. 17 e 18 e parágrafos;
art. 30;
art. 33 e parágrafos;


Lei 4728, de 14.07.65:
arts. 11, 12 e 13; (1)

Res. 20/66, do CMN (2)

Lei 5764, de 16.12.71:
arts. 17, 18 e 20

C.F: art. 192-VIII.
Banco Central do Brasil

2 – Sociedades de Investimento
Atos constitutivos e suas alterações e a investidura de administradores das sociedades
§4° do art. 49 da Lei 4728, de 14.07.65 - Lei 6385, de 07.02.66 e Resolução 1289/ CMN de 20.03.87
Comissão de Valores Mobiliários

3 - Mineração
Alteração de contratos ou estatutos sociais, após concessão de título a que se refere o art. 96 do Decreto n° 62.934, de 02.07.68
Art. 97 e s/ parágrafo único, do Decreto n° 62.934, de 02.07.68
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, por delegação do Ministro da Infra-estrutura
Antes do arquivamento do Alvará, a empresa não é considerada de mineração, nos termos do art. 95, do Decreto n° 62.934, de 02.07.68. Neste caso é desnecessária a aprovação prévia
4 - Estrangeiras
Pedido de autorização, funcionamento e alterações de qualquer natureza de sociedades mercantis estrangeiras, filial, sucursal, agência ou escritório.
Arts. 59 a 73 do Decreto-lei n° 2.627, de 26.10.40
Governo Federal
Somente após o ato autorizativo poderá o documento ser arquivado na Junta Comercial
5 – Estatais
Constituição de empresa estatal, assunção do controle de empresa por empresa estatal, incorporação de empresa estatal por empresa estatal e liquidação de empresa estatal
Art. 37, item XIX da Constituição Federal

Veja Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Município
Congresso Nacional
Lei Específica
6 – Serviços Aéreos
a) Atos constitutivos e modificações

b) Cessão, ou transferência de ações de sociedades nacionais.

c) Os acordos que impliquem consórcio pool, conexão, consolidação ou fusão de serviços ou interesses
Lei n° 7.565 de 19.12.86 - Código Brasileiro de Aeronáutica.
Ministério da Aeronáutica – DAC
Se estrangeiras, observar Decreto 92319, de 23.01.86
7 - Telecomunicações e radiodifusão
a) Alterações posteriores à constituição

b) Eleição de Diretoria
Art.38, da Lei n° 4.117, de 27.08.62
Secretaria Nacional de Comunicações

8 - Serviços de radiodifusão, mineração, colonização e loteamento rurais em faixa de fronteira bem como participação de estrangeiros em pessoa jurídica de qualquer natureza
a) Atos constitutivos e alterações posteriores

b) Abertura de filiais, agências, sucursais, posto ou quaisquer outros estabelecimentos com poder de representação da sede relacionados com a prática de atos que exijam assentimento prévio.

c) Participação de estrangeiro na empresa.
Art. 34, 42 e 43 do Decreto nº 85.064, de 26.08.80

Art. 2° da Lei 6.634, de 02.05.79 - regulamentada pelo Decreto n° 85.064, de 26.08.80

Nos atos extintivos dispensa-se o assentimento prévio


