ESCRITURA PÚBLICA 
REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO QUE FAZ ........... (Outorgante) COM ........... (Outorgado) COMO ADIANTE SE DECLARA:
S A I B A M quantos esta escritura pública de revogação de procuração 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 por instrumento público lavrado nas notas ........... (citar o cartório e comarca em que foi lavrado o instrumento revogado) as folhas ..... (citar nº de folhas) do livro ..... (citar nº do livro) em data de ...../...../..... (citar a data do instrumento) outorgou procuração ao outorgado, para representá-lo em todos os atos que dependesse de sua assinatura, bem como o que se fizesse necessário para o cumprimento dos poderes outorgados, constantes da mesma, e por este instrumento, revoga todos os seus termos a procuração acima referida, para que desta data não gere mais nenhum efeito em Juízo ou fora dele, e mais, nenhum ato possa ser praticado pelo outorgado, calcado no instrumento ora revogado, e dando-se entre si, as partes, plena, geral e recíproca quitação, com fundamento em todos os atos praticados pelo outorgado com relação ao instrumento ora revogado. Pelas partes me foi dito que aceitavam a presente escritura e a revogação em todos os seus expressos termos, do que dou fé, me pediram e lavrei a presente escritura, que depois de lida e em tudo achado 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)


