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: como primeira outorgante, ..................................... (qualificar) , brasileira, solteira "sui júris", funcionária pública, residente à rua.....................nº ..............., nesta cidade de ........................, portadora do RG. nº ............................ e do CPF. nº ................; como segunda outorgante .................................. (qualificar) brasileira, solteira, maior, do lar, residente à rua .........., nº ......................... e ainda, como terceira outorgante, ..................... (qualificar), proprietária, residente à rua.............. nº ....................., nesta cidade de ..................., portadora da Carteira de Estrangeiro nº .................... e do CPF. nº ............................................, todas minhas conhecidas e das testemunhas adiante nomeadas, qualificadas e assinadas, do que dou fé. E, perante essas mesmas testemunhas, pelas duas primeiras outorgantes me foi dito que, que por escritura lavrada nestas mesmas notas, em ......... de ................... de .............em o livro nº ............. fls ...................... , ..................................................... e ......................................................... ambas brasileiras, maiores, comerciantes, domiciliadas à rua ........................, nº ....................., nesta cidade de ................................ se constituíram devedoras da quantia de R$ ..................... (................. Reais) à terceira outorgante, ..............................................., de quem receberam aludida importância em empréstimo, obrigando-se a pagá-lo no dia ............. de ................. de ..................., acrescidas do juros de ...........% ( ................ por cento) ao ano. Que pela presente scritura, e em todos os seus melhores termos de Direito, as duas primeiras outorgantes tornam-se fiadoras e principais pagadoras daquelas mencionadas mutuárias e que se obrigam, solidariamente com elas, ao pagamento da quantia mutuada e os juros estipulados, da seguinte forma: a primeira outorgante se responsabiliza tão só e simplesmente por metade do capital e terça parte dos juros; e a segunda outorgante, pela outra metade do capital e dois terços dos juros. Pela terceira outorgante, perante as mesmas testemunhas, me foi dito que aceitava a presente escritura em seus expressos termos. 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.


