ESCRITURA PÚBLICA
Saibam quantos este instrumento público virem, que no dia ........... de ............de............, em meu Cartório, situado na rua ..................., nº .....................,... compareceram as partes entre si justas, avindas e contratadas, a saber: de um lado ................................ (qualificar), brasileira, solteira, maior, .................. (profissão), residente e domiciliada à rua ......................., nº ........................... nesta cidade de ............................ portadora do RG. nº ....................... e do CPF nº ................................; e, de outro lado, ...................................(qualificar) brasileira, solteira, maior, .................. (profissão), residente e domiciliada à rua ......................., nº ........................... nesta cidade de ............................ portadora do RG. nº ....................... e do CPF nº ................................; minhas conhecidas e das testemunhas adiante nomeadas, qualificadas e assinadas, d que dou fé. E, perante essas mesmas testemunhas, pela primeira outorgantes me foi dito que, por escritura pública lavrada em .... de ........................ de ................. , nestas mesmas notas, em Livro nº ....................... fls................ e .......... (qualificar), brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada à rua .................. , nº ........................., nesta cidade de ...................... se constitui  devedora da quantia de R$ ......................... ( ................... Reais) à outorgante ............................(qualificar), com vencimentos estipulados por ....... (......... meses), a partir daquela referida data. Que, pela presente escritura, em todos os seus melhores termos de direito  de agora em diante fica a outorgante ............ (qualificar) por fiadora da referida .............................. (qualificar) a quantia acima referida, no prazo de seu vencimento, quando aquela não possa por qualquer motivo, satisfazer a credora pela forma a que se obriou. Pela outorgante ............................ (qualificar), perante as mesmas testemunhas, foi dito que aceitava a fiança ora prestada de modo expresso, nos termos da presente escritura. E, de como assim disseram.
Assim justos e contratados, me pediram lhes lavrasse esta escritura pública que, lida perante as testemunhas e por todas achada conforme, aceitam e assinam com as testemunhas, que são ...................................(qualificar) e ................ (qualificar), residentes e domiciliadas em ................. . Eu, tabelião, a escrevi e subscrevo.


