FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

RE MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

(Preencher em letra de forma)

CO CONSULADO-GERAL EM LONDRES
O.

LIVRO: ................................. TERMO N : ................................. DATA: ................/................./201..........
OUTORGANTE (maior de 18 anos ou casado)
Nome completo
Natural de (cidade/estado)

Nacionalidade
Profissão

Data de nascimento

Estado civil

solteiro(a)

casado(a)

Identidade

Carteira de Identidade

viúvo(a)

divorciado(a)

Passaporte válido*

separado(a) judicialmente

RNE válido*

CPF nº
E-mail ou telefone

Número _____________________________ Órgão expedidor _____________________________
Data de expedição* _______________________ Data de validade* _________________________
Residência no Reino Unido

Domicílio no Brasil (caso necessário)

_______________________________________________________ _______________________________________________________
(número)

(rua)

(rua)

(número)

_______________________________________________________ _______________________________________________________
(complemento)

(bairro/condado)

(complemento)

Cidade _____________________________ Código Postal _______________

(bairro)

Cidade/Estado _____________________________ CEP ________________

OUTORGADO(A)
Nome completo

Sexo:

M
F

Nacionalidade
Estado civil
Identidade

Profissão
solteiro(a)

casado(a)

Carteira de Identidade

viúvo(a)

divorciado(a)

Passaporte válido*

separado(a) judicialmente

RNE válido*

CPF nº

Número _____________________________ Órgão expedidor _____________________________
Data de expedição* _______________________ Data de validade* _________________________
Endereço residencial completo
___________________________________________________________ ___________ ________________________________________
(rua)

(número)

(complemento)

___________________________________ ________________________________________ ________ __________________________
(bairro)

(cidade)

Prazo de validade da
procuração (opcional):

(Estado)

(CEP)

FAVOR ANEXAR MINUTA DOS PODERES



o endereço do Consulado-Geral em Londres na internet oferece modelos de minuta de poderes.
caso o interessado tenha seu próprio modelo, deverá encaminhar a minuta em formato “Word”, com a
identificação do nome do outorgante, para o endereço minuta@consbraslondres.com, ou trazer o texto em
formato eletrônico (“pen-drive” ou CD).

Requisitos para cidadão brasileiro ou estrangeiro portador de RNE, CPF e visto válidos:
 minuta dos poderes nos modelos existentes ou em formato eletrônico (não se oferece serviço de digitação de texto);
 original da carteira de identidade ou do passaporte válido;
 no caso de pessoa jurídica: original e fotocópia do ato de constituição ou do contrato social da empresa (inclusive a última
alteração) e original e cópia do CNPJ;
 pagamento da taxa consular de £ 16.00 (dezesseis libras esterlinas). Para as procurações para recebimento de pensão e/ou
aposentadoria, a taxa consular é de £ 4.00 (quatro libras esterlinas), e
 O Consulado não recebe pagamento em dinheiro. O pagamento deve ser efetuado por “Postal Order”, adquirida em qualquer
agência dos Correios (“Post Office”), no valor exato da taxa a ser paga. O pagamento também pode ser feito junto ao guichê do
Banco do Brasil situado no 1º andar do Consulado, apenas com cartão de débito. Os correios britânicos e o Banco do Brasil
cobram taxa administrativa adicional sobre o valor a ser pago.
ATENÇÃO




A procuração é entregue ao término do atendimento pelo Agente Consular.
É obrigatório o comparecimento do outorgante ao Consulado-Geral para firmar a procuração.

