ESCRITURA PUBLICA
Saibam quantos virem esta escritura pública que no dia......... do mês de .......... do ano de ..................., nesta cidade de ............., no meu cartório, perante mim tabelião, e as duas testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas, compareceram como primeiros outorgantes, . ........................... (qualificar) portador do RG. nº ............................, e sua mulher ..................................... (qualificar) portadora do RG nº ............................., ambos brasileiros casados sob o regime de comunhão de bens, anteriormente à lei nº 6.515/77, proprietários, residentes nesta cidade ......................... à rua ........................... nº .................................., e,  de outro lado, como segundo outorgante, .............................. (qualificar) brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, residente à rua ..............................., nº ............... nesta cidade de ........................, portador do RG. nº ....................... e do CPF nº ..........................; os presentes meus conhecidos e das testemunhas adiante nomeadas, qualificadas e assinadas, do que dou fé. E perante essas mesmas testemunhas adiante nomeadas, qualificadas e assinadas, do que dou fé. E perante essas mesmas testemunhas, pelos primeiros outorgantes me foi dito que, escritura pública lavrada nestas mesmas notas, em ......... de ..................... de .................., tem Livro nº ............ fls................. e v.º, emprestam à ....................(qualificar), brasileiro solteiro, maior, mecânico, residente à rua ..................... nº ............................., nesta cidade de ................................ portador do RG. nº .................. e do CPF nº ...........................a quantia de R$ .................................... ( .................. Reais), que se obrigou a pagar-lhes em ............. de ....................... de ......................., tendo dado como seu fiador e principal, o segundo outorgante, que nesta condição, se obrigou d modo solidário com o mutuário, ao pagamento daquela quantia; que por esta escritura, e em todos os seus melhores termos de Direito, os primeiros outorgantes exoneram, como efetiva e realmente exonerado têm da referida fiança , o segundo outorgante, ficando este, também isento de toda e qualquer responsabilidade e obrigação que anteriormente contraíra pelo segundo outorgante, perante as mesmas testemunhas, foi dito que aceitava, para que produzisse todos os seus jurídicos efeitos, a exoneração que ora lhe é concedida. Assim, o disseram.
A pedido das partes eu lhes lavrei esta escritura pública que, lida ante as testemunhas, por todos foi achada conforme e por isso a aceitam e assinam. Eu tabelião, a escrevi e assino.
Data e assinaturas 
TESTEMUNHAS (2) .


