DISTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular, ..................................... (nome completo e por extenso de um sócio), nacionalidade ......................., estado civil ...................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão ................., CIC n.º ....................., Cédula de Identidade RG n.º ................., residente e domiciliado à Rua .................................... n.º ........., na cidade de ........................., Estado de ................................; ......................................................................... (nome completo e por extenso do outro sócio), nacionalidade .........................., estado civil .......................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão .................................., CIC n.º ....................., Cédula de Identidade RG n.º ................., domiciliado e residente à Rua ................................... n.º .........., na cidade de ............................., Estado de ................................ únicos sócios componentes da sociedade em conta de participação que explora o ramo de ........................................... (descrever o ramo) girando sob a firma de .................................. estabelecida nesta cidade, à Rua ................................. n.º .......... resolvem, em comum acordo, dissolver a referida sociedade, nos termos e condições seguintes: 
I - O sócio ............................................................. (nome completo e por extenso daquele que sai da sociedade) recebe do sócio ostensivo ................................... (nome completo e por extenso do sócio ostensivo), neste ato, a quantia de R$..................... (valor total que está sendo pago, transcrito também por extenso), sendo ............................. (valor também por extenso) em moeda corrente e ......... (valor também por extenso) em ....... (quantidade e por extenso das notas promissórias) Notas Promissórias, no valor nominal de ...................... (valor nominal de cada nota promissória, transcrito também por extenso) cada uma, vencendo-se a primeira no dia ..... de ........ de ......, e as seguintes nos mesmos dias dos meses subseqüentes (se forem outras as datas dos vencimentos, substituir a expressão: meses subseqüentes) até final liquidação, avalizadas por .................... (nome completo e por extenso do avalista, se houver aval), nacionalidade ..................., estado civil ................... (indicar o regime e se solteiro fazer constar: maior), profissão ........................, CIC n.º ......................, Cédula de Identidade RG n.º .............., residente e domiciliado à Rua ................................. n.º ..........., na cidade de ....................., Estado de ........................ correspondendo, a importância recebida, à sua quota-parte de R$ capital, direitos e haveres na sociedade, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação junto ao sócio ostensivo .......................... (nome completo e por extenso do sócio que fica), para nada mais reclamar, a qualquer título, exceto quanto ao pagamento das Notas Promissórias recebidas.
II - O sócio ostensivo ............................................................... (nome completo e por extenso do sócio que fica) assume o ativo e passivo da sociedade ora dissolvida, conforme balanço especial nesta data levantado e transcrito às fls. ..... do Diário Geral da sociedade, devendo auferir toda e qualquer importância arrecadada, competindo-lhe promover a liquidação da sociedade, isentando o sócio ......................................................... (nome completo e por extenso de quem sai) de quaisquer responsabilidades referentes à firma dissolvida, a partir deste ato.
Por se acharem justos e contratados, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em ........... (número de vias, e por extenso) de igual teor.
........................., ....... de ............ de ...
.....................................................
(assinatura de um sócio) 
.....................................................
(assinatura de outro sócio) 
Testemunhas: 
1ª - .....................................................
2ª - .....................................................

