ESCRITURA PÚBLICA 
ADOÇÃO QUE FAZ ........... (Outorgante) COM ........... (Outorgado) COMO ADIANTE SE DECLARA:
S A I B A M quantos esta escritura pública de Adoção virem, que aos ..... dias do mês de ........... do ano de .....; nesta cidade e Comarca de ........... (nome da comarca) , Estado do ........... (nome do estado), nesta Serventia, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber, de um lado, como Outorgante:- ......(Nome Civil), (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado ...... e , de outro lado, como Outorgado:- ......(Nome Civil), (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado ...... os presentes conhecidos entre si e identificados como sendo os próprios do que trato e dou fé. E, pelo outorgante referido me foi dito, que prevalecendo-se do que lhe assegura os artigos 1618 a 1629 do Código Civil, vêm pela presente e na melhor forma de direito, adotar o outorgado como eu filho, para que o mesmo possa gozar e desfrutar de todos os direitos e privilégios como filho do outorgante, de hoje em diante; e, que em virtude da presente adoção, o outorgado passará a chamar-se ...........(citar o novo nome do adotado) Pelas partes me foi dito que aceitavam a presente adoção e esta escritura em todos os seus expressos termos. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram e lavrei a presente escritura, que depois de lida e em tudo achada conforme, aceitam, outorgam e assinam, tudo perante mim, ........... (nome do escrevente) , ........... (cargo do escrevente), que a digitei. Eu, ........... (nome do tabelião), Tabelião, a fiz digitar, conferi, dou fé, assino em público e raso. Custas ..... (valor das custas), ...... (valor do impostos) . (a.a) (listas das pessoas que assinam o ato). NADA MAIS. Trasladada a seguir, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.
Em Testemunho da Verdade.
_______________________________
(Nome e cargo do Escrevente)


