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Modelos de procurações
 Os modelos abaixo servem tão somente como orientação para os interessados.
 Caso queiram utilizá-lo como poderes para sua procuração, poderão fazê-lo,
mas a responsabilidade sobre o conteúdo do texto é toda dos outorgantes.

O conteúdo de qualquer procuração é de responsabilidade exclusiva do
outorgante.
O Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt recomenda expressamente que o
outorgante se informe no Brasil, com advogado, cartório, etc., qual é o modelo
mais adequado para seu caso.

Como proceder:
1. Escolha um modelo de procuração.
2. Anote o número do modelo da procuração desejada no formulário de
procuração.
3. Copie o texto dos poderes do modelo desejado.
4. Insira o texto dos poderes no formulário de requerimento de procuração .
5. Se for o caso, complemente as informações específicas.

►ir para lista de modelos

Selecione o tema para obter o modelo e mais informações para
elaborar o texto da procuração:
► imóveis

► automóveis

comprar, vender,
transferir, alugar,
permutar, doar, etc.

comprar, vender,
transferir, consórcio,
etc.

► conta
bancária,
financiamento,
imposto de
renda
abertura,
movimentação,
poupança,
pagamentos etc.

► abertura de
firma
► “ad
negotia”
(administrar
negócios de
empresa)

► casamento

► crianças e adolescentes

procuração para casar, casamento de menor
de idade, transcrição de registro de
casamento no Brasil, habilitação de
casamento no Brasil, etc.

guarda, emancipação, autorizações,
transcrever registro de nascimento em
Cartório, etc.

► constituir
advogado

► passar plenos
poderes para
outra pessoa

procuração
“ad justicia”
► trabalho

► divórcio
homologação no
Brasil

► herança &
partilha
abrir mão,
inventário

► Substabelecer ou revogar
procuração

rescisão de contrato, indenização, receber
vencimentos e salárioso

► INSS | PIS/PASEP | FGTS | CPF
pensões, recebimentos
recadastramento previdenciário, regularização

► voltar

► ver índice completo
dos modelos

Modelos de procuração
► imóveis
 Anuência para doação ou venda de

 Permuta de imóveis

imóvel entre ascendente e

 Quitação de imóveis

descendente

 Registro de imóveis

 Compra e venda de móveis e imóveis

 Transferência de imóvel

 Desdobramento de terreno

 Venda de parte ideal de imóvel

 Doação de imóveis a terceiros

 Vender móveis e imóveis

 Locação de imóvel

► voltar

Modelos de procuração
► automóveis
 Regularização da documentação de veículo
 Retirar 2ª Via da Carteira nacional de Habilitação
 Retirar Certidão de Prontuário da Carteira de Motorista
 Retirar veículo do consórcio
 Transferência de cota de consórcio
 Venda, cessão ou transferência de veículo

► voltar

Modelos de procuração
► herança & partilha







Abrir mão de direitos hereditários
Anuência para doação ou venda de imóvel entre ascendente e
descendentes
Inventário abrindo mão dos bens
Inventário e partilha (outorgado não advogado)
Inventário e partilha (advogado)

► voltar

Modelos de procuração
► trabalho
 FGTS
 Receber vencimentos
 Recebimento de salários devidos
 Rescisão contratual perante DRT (Delegacia Regional do Trabalho)

► voltar

Modelos de procuração
► passar plenos poderes para outra pessoa

 Com uma procuração de amplos poderes, a pessoa que
passa a procuração permite que em seu nome sejam feitos
todos e quaisquer procedimentos.
 Passe este modelo de procuração somente para pessoas
de sua absoluta confiança!
Ver:
 modelo de procuração com amplos poderes

► voltar

Modelos de procuração
►INSS | PIS/PASEP | FGTS | CPF



F.G.T.S



PIS/PASEP



inscrição no CPF

► voltar

Modelos de procuração
► divórcio
 Divórcio: passar poderes para alguém constituir advogado no Brasil
 Homologação de sentença estrangeira de divórcio no Brasil (STJ) – para
advogado requerer
 Representação no processo de divórcio

► voltar

Modelos de procuração
► crianças e adolescentes

 Autorização judicial e passaporte
 Autorização judicial para casamento do(a) filho(a) menor
 Emancipação
 Guarda de menor
 Guarda de menor e obtenção da cédula de identidade
 Guarda, reaquisição de passaporte e autorização de viagem para menor
 Registro de nascimento
 Requerimento do passaporte e autorização de viagem de menor
 Retificação do registro de nascimento
 Transcrição da escritura de emancipação
 Transcrição do registro de nascimento

► voltar

Modelos de procuração
► conta bancária, financiamento, imposto de renda, pagamentos

 Conta bancária – encerramento

 Poupança

 Conta bancária – movimentação

 Receber indenização de seguro

 Financiamento hipotecário

 Receber vencimentos

 Imposto de renda

 Recebimento de salários devidos

► voltar

Modelos de procuração
► casamento e divórcio
 Autorização judicial para casamento do(a) filho(a) menor
 Casamento
 Consentimento para casamento do(a) filho(a) menor
 Divórcio: passar poderes para alguém constituir advogado no Brasil
 Habilitação para o casamento civil
 Homologação de sentença estrangeira de divórcio no Brasil (STJ) – para
advogado requerer
 Representação no processo de divórcio
 Transcrição do registro de casamento

► voltar

ABERTURA DE FIRMA
modelo

01

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos e gerais poderes, para o fim especial de, efetuar abertura de
uma firma comercial na cidade de _____________________________________ ,
Estado de ____________________ , podendo celebrar contrato de constituição,
com as cláusulas e condições; estipular capital social da referida firma; dar
denominação da referida firma; representá-lo(a) perante a Junta Comercial do
Estado de ____________________ , Prefeitura Municipal, Delegacia da Receita
Federal, Secretaria da Fazenda de Negócios do Estado de ____________________ ,
INSS e onde mais se fizer necessário, requerendo, alegando, assinando e pagando o que for
preciso; pagar quantias e receber quitação, prestar declarações, fazer juntada de
documentos exigidos; conferindo ainda, ao(à) mesmo(a) procurador(a), poderes para gerir e
administrar a referida firma comercial, podendo pagar e receber contas; comprar e
vender mercadorias de seu ramo comercial, promover cobranças amigáveis e judiciais,
dando recibos e quitações; movimentar contas bancárias, emitindo e endossando
cheques, verificar saldos e retirar talões de cheques, abrir e encerrar contas bancárias
endossar e assinar duplicatas e descontá-las; contratar, fixar ordenados e dispensar
empregados; representá-lo(a) em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive da
Justiça do Trabalho; constituir procurador com poderes gerais para o foro; requerer
falências, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de credito, aceitar função
de síndico ou de liquidatário; desistir, firmar compromissos; promover abertura de filiais,
assinando todos os papeis e documentos necessários, inclusive de encerramento da referida
empresa; enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao aludido fim, o que tudo ele
outorgante dará por bom, firme e valioso.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

ABRIR MÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS
modelo

02

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos e gerais poderes para o fim especial de representá-lo (a)(s) como
anuente e concordante na escritura de doação a ser outorgada por (nome dos pais)
______________________________________________________ , tendo por
objeto imóvel situado na cidade de _________________________ , Estado de
________________________ , à rua _________________________ , n° ______
___________________ , na qual o(a)(s) Outorgante(s) abre(m) mão, da parte que
lhe(s) cabe, podendo, para tanto, o dito procurador, assinar, outorgar e aceitar as
competentes escrituras, receber e dar quitação, receber e transmitir posse, jus, domínio,
direitos e ação, obrigar pela evicção legal, prestar declarações e esclarecimentos,
cumprir exigências, melhor descrever e caracterizar os bens, apresentar e exigir título
aquisitivo, representar perante repartições públicas federais, estaduais, municipais,
autárquicas, registro imobiliário e onde mais preciso for, tudo assinando, promovendo ou
requerendo; praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do
presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

AÇÃO TRABALHISTA - RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO
modelo

03

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la perante a
Justiça do Trabalho de (jurisdição) _______________________________________
para tratar de assuntos referentes à ação trabalhista movida pelo(a) Outorgante contra a
empresa __________________________________________ , podendo receber
indenizações, passar recibos, dar quitação, endossar, descontar, depositar cheques,
recebidos para qualquer Banco ou para a Caixa Econômica Federal e Estadual; assinar
termos, livros ou quaisquer outros documentos relativos àquele processo; podendo
praticar, enfim, todos os demais atos que forem necessários ao bom e fiel cumprimento
deste mandato e que necessite de sua presença, outorga ou assinatura, inclusive requerer,
recorrer, constituir advogado com poderes da cláusula "ad judicia" com os mais amplos
poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

"AD JUDICIA"
modelo

04

 Ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher
os dados específicos no texto abaixo
 Esta procuração normalmente é passada para um
advogado no Brasil. Por isso, antes de solicitar este
tipo de procuração, consulte seu advogado no Brasil
para que sejam feitos os complementos necessários.
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral e os contidos na cláusula
"ad judicia" para, em nome do(a)(s) Outorgante(s), em qualquer juízo, instância ou
tribunal propor, contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo(a)(s) nas
contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, em primeira e superior instância,
recorrer de despachos e sentenças, podendo ainda confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar
quitação e firmar compromissos, promover acordos e composições amigáveis, assinar
compromissos, praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho
deste mandato [agindo em conjunto ou separadamente] podendo inclusive substabelecer
esta com ou sem reserva de iguais poderes e para o fim especial de:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

AD NEGOTIA
modelo

05

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos e especiais poderes para gerir e administrar todos os
negócios e interesses referente à (nome da empresa) _______________________
_____________________________________________________ , com registro no
CGC n° __________________ , inscrição Estadual n° ________________________ ,
sito à
rua
avenida ______________________________________________ ,
n° __ , __________________________ cidade de ____________________________ ,
Estado de ____ , de sua propriedade, podendo o(a)(s) Outorgado(a)(s) comprar e
vender mercadorias ligadas ao ramo de negócios; assinar e endossar duplicatas e títulos de
crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias, letras de câmbio e cheques;
movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimentos de crédito; fazer descontos e
empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos
inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações;
admitir empregados fixando seus salários, e dispensá-los; representar o(a)(s) Outorgante(s)
perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no
Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Programa de Integração Social; assinar declarações e
fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e
reclamar sua devolução; receber vales postais e "collis postaux"; pedir o desembaraço de
mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembléias
de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e
aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias;
constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes,
inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os atos para o integral
cumprimento do presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

AMPLOS PODERES
modelo

06

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios dele(a) (s)
Outorgante(s), administrar, comprar, vender, alugar, doar, permutar, gravar ou de
qualquer forma onerar ou prometer fazê-lo, sejam bens móveis, imóveis, direitos, ações
e valores, assinar compromissos e obrigações; ajustar cláusulas, condições, preços, dar e
receber quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assinar as
escrituras necessárias, transmitindo direito, ação, posse e domínio; responder pela
evicção; renovar, retificar e ratificar ou rescindir, fazer contratos de locação, de
mútuo, de construção e de financiamento; receber aluguéis e indenizações, mover
ação de despejo, se necessário; assinar convenções de condomínio, e comparecer a
assembléia de condôminos com os mais amplos e gerais poderes; receber quaisquer
quantias decorrentes do uso dos poderes conferidos, dando recibos e quitações; representar
perante Bancos em geral, inclusive Caixas Econômicas Estadual e Federal, podendo abrir,
movimentar, transferir e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar
cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de
contas, requisitar talões de cheques, ordenando pagamentos por carta ou qualquer outro meio;
assinar contratos de empréstimo de qualquer gênero; realizar incorporações; representar
perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de
economia mista e Cartório de Notas; requerer e agir perante os Registros de Imóveis; pagar
impostos e assinar guias, inclusive de transmissão, constituir advogado com poderes da
cláusula "ad judicia" com os mais amplos poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal;
receber citação inicial; acordar, concordar, transigir, desistir e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

ANUÊNCIA PARA DOAÇÃO OU VENDA DE IMÓVEL
ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTES
modelo

7

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim especial de, como interveniente na escritura de (
doação ,
venda ) que seu(ua)(s) (
pai,
mãe,
pais) (nome completo do doador ou
vendedor)_______________________________ faz a (nome completo do donatário
ou comprador)____________________________ do imóvel (endereço completo do
imóvel)___________________________________ em nome do(a)(s) Outorgante(s) dar
sua anuência em caráter irrevogável para que o fato seja inteiramente válido, assinar a
respectiva escritura e tornar expressa a declaração de concordância, praticando todos
os atos necessários ao cumprimento deste mandato, podendo substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PASSAPORTE
modelo

8

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representar junto à Vara
da Infância e da Juventude de (jurisdição) _____________________________ ,
Comarca de ______________________, Estado de _____________ , Brasil, para
requerer e retirar autorização judicial para concessão de novo passaporte, sem restrição
territorial e temporal, junto ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, para seu(sua)
filho(a) menor ________________________________________________________
___________________________________________________________________, nascido(a)(s)
em _____ de ______________________ de ________ , podendo, para tanto, assinar
requerimentos, formulários, papéis e outros documentos, juntar e retirar documentos,
prestar declarações e informações necessárias, pagar taxas e emolumentos; praticar,
enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato,
inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CASAMENTO DO(A)
FILHO(A) MENOR
modelo 9

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para fim especial de
representar junto ao Juizado de Menores da Comarca (do domicílio do(a) menor) _
______________________________________________________________, para requerer e
retirar autorização judicial para fins de casamento do (a) ____________________
________________ nascido(a) aos _______ de __________________ de ________ ,
filho(a) de _________________________________________________________
e __________________________________________ , portador(a) do passaporte
comum n° C __________ , podendo declarar que
(escolher uma das opções abaixo)
o pai do(a) menor, o Senhor, ________________________________________ ,
a mãe do(a) menor, a Senhora _____________________________________ ,
tem paradeiro ignorado e desconhecido, e que
(escolher uma das opções abaixo)
a Outorgante e mãe,
o Outorgante e pai,
por sua vez assume total e qualquer responsabilidade para com o(a) menor; podendo
para tanto, assinar requerimentos, formulários, papéis e outros documentos, juntar e retirar
documentos, prestar declarações e informações necessárias, pagar taxas e emolumentos;
praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente
mandato, inclusive substabelecer.

Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

CASAMENTO
modelo

10

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, representando-o(a)
perante o Cartório de Registro Civil da jurisdição competente e Igreja, tratar de todos os
assuntos relacionados com seu casamento, a celebrar-se com
Pessoa com quem pretende casar: ____________________________________________ ,
data e local de nascimento (dia/mês/ano): __ /_____/ ,
(cidade, estado e país): _____________________________________________________
nacionalidade: _____________ estado civil: ___________ profissão: _______________
cédula de identidade RG n° _____ órgão expedidor ______ CIC n°. _________________
filiação: Pai: __________________________ e Mãe:
_____________________________
endereço residencial:
rua
avenida ____________________________ , n° ______ ,
_____________________________ , cidade _______________ , Estado _______ ,
Brasil, dando o seu assentimento perante o juizado que realizará o enlace, firmando que sua
deliberação é livre e espontânea, assinando o respectivo termo, que tudo dará por firme e
valioso em qualquer tempo, cumprindo todas as formalidades legais, no regime de
comunhão universal de bens,
comunhão parcial de bens,
participação final nos aqüestos, ou
separação de bens;
firmar compromissos, concordar ou não com cláusulas e condições, desistir, apresentar e
desentranhar documentos; pagar taxas, emolumentos, custas e quaisquer outras
importâncias devidas; marcar datas e horários; retirar, afixar e publicar edital de proclamas;
praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente
mandato, inclusive substabelecer.
___________________________________________________________________________
____
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

COMPRA E VENDA DE MOVEIS E IMÓVEIS
modelo

11

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes especiais para comprar e/ou vender bens móveis e imóveis, podendo para tanto,
assinar compromissos e obrigações, ajustar cláusulas, condições e preços; dar e receber
quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assinar os contratos e
escrituras necessárias, transmitindo direito, ação, posse e domínio; responder pela
evicção; receber quaisquer quantias decorrentes do uso dos poderes conferidos, dando
recibos e quitações; representar perante repartições públicas federais, estaduais e
municipais, autarquias, sociedades de economia mista, Cartórios de Notas, Registro
de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e onde mais necessário for; pagar
impostos e assinar guias, inclusive de transmissão; constituir advogado com poderes
da cláusula "ad judicia" com os mais amplos poderes em qualquer juízo, instância
ou tribunal; receber citação inicial; acordar, concordar, transigir e desistir; praticar,
enfim, todos os demais atos para o fiel cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
NOTA
1. Código Civil art. 496 .

É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os
outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o
regime de bens for o da separação obrigatória.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

COMPRAR MÓVEIS E IMÓVEIS
modelo

12

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para o fim especial de comprar quaisquer móvel(is) e
imóvel(is), inclusive o imóvel sito à
rua
avenida _________________________,
n° _______ , bairro _______________, cidade _______________, Estado _____,
Brasil, para o que poderá praticar todos os atos necessários para efetuar a transação, dar
sinal, princípio de pagamento ou o total; estipular cláusulas e condições, receber
domínio, direito, ação, investir-se na posse; aceitar e assinar as respectivas escrituras
públicas e contratos particulares de qualquer natureza; promover o registro no Cartório de
Notas, Registro de Imóveis e onde mais necessário for, podendo assinar livros, papéis,
guias, requerimentos, contratos e formulários, juntar e retirar documentos, prestar
declarações, efetuar pagamentos de taxas, impostos e emolumentos, autorizar
cancelamentos, averbações e matrículas, representar perante bancos em geral, Caixa
Econômica Estadual e Federal, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas
bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante
recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, aceitar c
receber quitação cio que for pago; emitir notas promissórias correspondentes as
prestações que ficarem estabelecidas, e praticar, enfim, todos os demais atos necessários
ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

CONTA BANCÁRIA (ENCERRAMENTO)
modelo

13

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

plenos poderes para o fim específico de, em nome do outorgante, junto ao Banco
__________________, de encerrar a sua conta nº ______________________,
na Agência ___________ nº _________, na cidade de _______, Estado de _______,
requerendo e assinando tudo o que se fizer necessário para os devidos fins, estando o
procurador nomeado autorizado a praticar todos os demais atos inerentes e necessários ao
fiel desempenho do presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

CONTA BANCÁRIA (MOVIMENTAÇÃO)
modelo

14

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes representar perante bancos em
geral, inclusive (Nome do Banco) ______________________________________
___________________________________ , conta bancária n° ______________ ,
da agência bancária n° ______________ ,
sito
à
rua
avenida
________________________________, n ° ______________________________ __
bairro ____________________,
cidade de __________________ , Estado _____________ , Brasil, podendo abrir,
movimentar, transferir, fazer recadastramento e encerrar contas bancárias, emitir,
endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos,
solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, ordenand o
pagamentos por carta ou qualquer outro meio; assinar contratos de empréstimo de
qualquer gênero; realizar incorporações, praticar, enfim, todos os demais atos
necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

DESDOBRAMENTO DE TERRENO
modelo

15

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de assinar escritura de
divisão de lotes, que o Outorgante possui no(s) imóvel(is)
localizado(s) à
rua
avenida ______________________________________,
n° _________, bairro ________________ , cidade ________________________ , Estado
______________, Brasil, transcrita sob n° ______________________________ ,
no
________ Cartório de Registro de Imóveis de _____________________________,
que possui em comum com (nome) _____________________________________
_________________________________________________ , com a área total
de ___________________________ metros quadrados, ficando pertencente ao
Outorgante(s) na divisão ___________ (%) ou sejam ____________________
metros quadrados; podendo para tanto, o(a)(s) dito(a)(s) Procurador(a)(s), outorgar e
assinar escrituras públicas ou instrumentos particulares de qualquer natureza, estipular,
concordar e discordar de cláusulas e condições, receber importâncias, passar recibos e
dar quitações, prestar declarações, apresentar provas, transmitir posse, domínio, direitos e
ações, responder pela evicção legal, melhor descrever e caracterizar o(s) imóvel(is),
assinar todos os demais papéis e documentos necessários, representá-lo(a)(s) perante
quaisquer repartições públicas federais, estaduais, e municipais, e nelas alegar, promover
e requerer o que for preciso; praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao bom e
fiel cumprimento do presente mandato e que necessite de sua(s) presença(s), outorga(s) ou
assinatura(s), inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

DESEMBARAÇAR E RETIRAR BAGAGENS
modelo

16

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim específico de promover
o desembaraço de sua bagagem remetida de(local de embarque) _____________ ,
________________________________ via (aérea ou marítima) ___________________ ;
contratar despachante se necessário; requerer, juntar e retirar documentos; fazer
provas; endossar reconhecimentos; pagar impostos e taxas; endossar conhecimentos e
guias; representá-lo perante quaisquer autoridades fiscais e aduaneiras, assim como em
companhias de navegação aérea ou marítima; receber bagagens destinadas ao(s)
Outorgante(s), dar recibos; reclamar pagamentos de seguros perante quaisquer
companhias; dar recibos e quitações; praticar todos os atos necessários para o fiel
cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

DESEMBARAÇAR, RETIRAR E ARMAZENAR
MUDANÇAS
modelo

17

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim específico de receber e armazenar a
mudança de pertences pessoais do Outorgante, na sua residência que sita no endereço
supra mencionado; mudança essa que foi transportada, de (local de embarque) _
para (local de desembarque) ________________________________________ ,
pelo navio (nome do navio) ______________________________________________ ,
da (nome da companhia de navegação) ________________________________ ,
sob o conhecimento de embarque n°. ____________________________________ ,
com o destino final na (cidade e estado) ______________________________ ,
Brasil, agente de destino (nome da empresa) _____________________________ ,
e número da Apólice de Seguro n° ______________________ , e bem assim lhe
concede todos os poderes gerais e especiais em direito permitidos, para que em nome dele,
Outorgante, possa, em juízo ou fora dele, requerer, alegar e defender todo o seu direito
e justiça em quaisquer causas ou demandas cíveis, criminais, comerciais,
administrativas, movidas e por mover, em que for autor ou ré, em um ou outro foro,
seguindo as suas ordens e avisos, que serão consideradas como parte deste Instrumento;
propor as ações competentes contra quem de direito for; fazer, em seu nome, as
afirmações solenes que forem necessárias e exigir essas afirmações, assinar todos os
termos, autos, folhas e papéis precisos; apelar, agravar, embargar e interpor todos os
recursos nas instâncias superiores uté a última, ainda o de revista a quaisquer sentenças ou
despachos de autoridades judiciárias ou administrativas, fazer justificações, aceitações,
intimações, nomeações, louvações e removimentos; tomar posse de bens, fazer
acusações, reclamações, habilitações, ratificações, negações e até mesmo desistências e
confissões; fazer execuções, arrematações, seqüestras, penhoras, protestos,
contraprotestos, embargos e desembargos; produzir, inquirir, reperguntar e contraditar
testemunhas; dar por suspeito a quem o for; proceder a inventário e partilhas; dar-se por
citado para elas e assistir a elas para tudo o que for necessário, licitar e felicitar sobre
quaisquer bens; variar de ações e intentar novas, oferecer todo gênero de artigos e papéis
precisos e usar deles para tudo que for a benefício dele, Outorgante, e dependências
judiciais, sem reservas de poderes que havia por declarados, podendo o mesmo
procurador substabelecer todos os poderes que aqui lhe são conferidos, ou parte deles,
em que lhe parecer, e os substabelecidos em outros, e revogá-los, querendo, ficandolhe sempre este instrumento em seu inteiro vigor; e tudo quanto for obrado pelo mesmo
Procurador ou substabelecido no que fica dito haver o Outorgante por firme e valioso,
reservando para si somente a nova citação.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

DIVÓRCIO: AUTORIZAR ALGUÉM A CONSTITUIR
ADVOGADO
modelo 18

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de constituir advogado(s)
para requerer (colocar um "X" em uma das duas opções abaixo):
separação judicial e divórcio
divórcio
de (nome do cônjuge) _______________________________________________
___________________________________ ; no foro em geral, com a cláusula
"ad-judicia", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem
de direito nas ações competentes e defendê-lo(a) nas contrárias, seguindo umas e
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-o,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda substabelecer esta a
outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso,
enfim, praticar, promover, requerer e assinar o que se fizer necessário ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive representá-lo(a) em audiência.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

DOAÇÃO DE IMÓVEL A TERCEIROS
modelo

19

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos e gerais poderes para o fim especial assinar escritura de doação do
imóvel sito à
rua
avenida ______________________________, n° _____,
cidade ____________________, Estado
_______, com área de_____ metros
quadrados, havido por compra de (nome do vendedor) ____________________,
conforme escritura lavrada no _____ Cartório de Registro de Imóveis de ______
_______________________ , em __ de __________ de __________ , livro _____ ,
fls. __ , e posteriormente registrada no _______ Cartório de Registro de Imóveis de
__________ , no livro n° ___________, a fls. _____, sob o número _________,
estando o referido imóvel livre de qualquer ônus, inclusive foro; que, por esta e na
melhor forma de direito,
com reserva de usufruto (*)
possuindo outros bens necessários ao seu sustento, doa o referido imóvel sem reserva de
usufruto (*),
como doado o tem,
ao citado(a)(s) Outorgado(a)(s), (grau de parentesco com o(a)(s) doador(es) _________________________
para o (a) S r (a). _________________________________________________________________________
(grau de parentesco com o(a)(s) doador(es) __________________________

Nacionalidade: _________Estado Civil: _________RG n° ______________ SSP/__
C/C n° ______________________________ Domicílio: _________________________________________

transferindo-lhe desde já o domínio, posse, direito e ação, para que dele possa usar e
gozar livremente, como seu, fazendo esta doação firme e valiosa por si, seus herdeiros
e sucessores, responder pela evicção de direito, podendo, para tanto, dito procurador,
assinar, outorgar e aceitar as competentes escrituras, receber e dar quitação, receber e
transmitir posse, jus, domínio, direitos e ação, responsabilizá-lo(a)(s) pela evicção legal,
prestar declarações e esclarecimentos, cumprir exigências, melhor descrever e caracterizar
os bens, apresentar e exigir título aquisitivo, representá-lo(a)(s) perante repartições
públicas e autárquicas em geral, registro imobiliário competente, tudo o mais requerer,
assinar, alegar e todos os demais atos praticar ao fiel desempenho do presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.
(*) Reserva: Condição restritiva, resultante da vontade da parte, pela qual os bens ou direitos concedidos
a outrem ficam mantidos ou conservados, voltando, posteriormente, ao patrimônio cedente ou ao seu uso
efetivo.
Usufruto: Ê o direito real conferido a alguma pessoa, durante certo tempo, que a autoriza a retirar, de
do/sa alheia, frutos e utilidades que ela produz. O usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou
imóveis, em um patrimônio inteiro, ou em parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte, os frutos e as
utilidades.
NOTA

1. Código Civil art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o
cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação
obrigatória.

► voltar

EMANCIPAÇÃO
modelo

20

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para o fim especial de, em nome do(a)(s) outorgante(s), assinar a escritura de
emancipação de seu(sua) filho(a) _________________________, com _______ anos de
idade, nascido em ____ de ___________ de ________, registrado no Cartório de Registro
Civil, sob o n° _____, às folhas ______do Livro ______, fazendo as declarações
necessárias e assinando a respectiva escritura, assim como requerer em Juízo o que
necessário e promover a competente inscrição no Registro Civil das Pessoas Naturais,
praticando todos os atos para o cumprimento do presente mandato e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

EXUMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RESTOS
MORTAIS
modelo

21

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para representar perante repartições públicas federais,
estaduais e municipais, para fim específico de tratar dos assuntos referentes à exumação e
posteriormente a transferência dos restos mortais de
(Nome do falecido) __________________________________________________ ,
sepultada no Cemitério ___________________________________ , na cidade de
__________________________________ , Estado _______________ , podendo
a Outorgada(s) assinar e requerer, juntar e desentranhar quaisquer guias, papéis,
requerimentos, documentos e o que mais se torne necessário; pagar quaisquer impostos,
tributos e taxas; praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o fiel e cabal
cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

F.G.T.S.
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos poderes para representá-lo(a) junto à Caixa Econômica
Federal, Agência ________________________________, sita à
rua
avenida
__________________________, nº ______, __________________________ cidade
___________ , Estado ______, para movimentar o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - F.G.T.S. do(a) Outorgante, podendo, para tanto, fazer declarações e justificações,
assinar livros, termos e documentos, dar recibos e quitações, endossar os cheques recebidos
para qualquer Banco ou para Caixa Econômica Federal e Estadual, descontá-los e praticar
todos os atos necessários, inclusive constituir advogado com poderes da cláusula "ad
judicia" com os mais amplos poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal; receber
citação inicial; acordar, concordar, transigir, desistir e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos poderes para representá-lo junto à Caixa Econômica Federal ou outro Agente do
Sistema Financeiro de Habitação para contrair empréstimo hipotecário, podendo assinar
o respectivo instrumento, dando em garantia da dívida hipotecária, em qualquer grau, a
favor da Caixa Econômica Federal ou outro Agente do Sistema Financeiro de
Habitação,
o
imóvel
sito
à
rua
avenida
______________________________________________________________________ ,
n° ______,
bairro ______________, cidade __________________, Estado _________, Brasil,
podendo para tal fim acompanhar a tramitação do processo hipotecário, tomar ciência dos
despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos; requerer, recorrer, concordar
e ajustar as condições de mútuo; pagar taxas, assinar os contratos necessários,
combinando cláusulas e condições, inclusive de re-ratificação, renegociação, subrogação de ônus hipotecários; transmitir posse, domínio, direito e ação, responder pela
evicção de direitos, liquidar dívidas hipotecárias e encargos, fiscais ou de qualquer
natureza, incidentes sobre o imóvel ou sobre a transação a ele referente, receber e passar
recibo, dar e aceitar quitação parcial, total e irrevogável, bem como para receber citação
decorrente de procedimento judicial resultante de inadimplemento de obrigações
assumidas no respectivo instrumento, firmado em decorrência dos poderes conferidos pela
presente procuração; enfim, praticar todos os atos relativos e necessários ao fiel
cumprimento deste mandato, cujos poderes aqui outorgados são específicos e restritivos
ao negócio financeiro relacionado com o imóvel mencionado neste instrumento,
podendo ainda substabelecer, com ou sem reserva de iguais poderes.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

GUARDA DE MENOR
modelo

24

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes especiais para requerer junto à Vara da Infância e da
Juventude de ______________________________________________________ , na
Comarca de _____________________________ , a guarda e responsabilidade do(a)
filho(a) menor do(a)(s) Outorgante(s), de nome ______________________________
_________________________________________________________________ , nascido(a) aos
____ de ___________________ de _____ em cidade ______________________ ,
Estado _______ , nos termos do artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei 8069, pelo prazo
cie _________ anos, com a obrigação, por parte do(a)(s) mesmo(a)(s) de zelar pela guarda,
Saúde, educação e moralidade do(a) aludido (a) menor, bem como representá-lo(s) no
Juízo, sempre que for exigida sua presença, podendo praticar, enfim, todos os demais atos
que forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

GUARDA DE MENOR E OBTENÇÃO DA CÉDULA DE
IDENTIDADE
modelo

25

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes especiais para requerer junto à(s) autoridade(s) competente(s), a guarda e
responsabilidade do(a)(s) menor(es) filho(a)(s) do(a)(s)
Outorgante(s), de nome(s) ___________________________________________ ,
nascido (a) em ___ de ________________ de ________ , portador(a) da certidão
de nascimento n° _______ , fls. _____________ , do livro ________________ , e
registrados no Cartório do Registro Civil do Município e Comarca de
_______________________________, Estado de ____________ , nos termos do
artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei 8069, durante a ausência do(a)(s) Outorgante(s) com
a obrigação, por parte do(a)(s) mesmo(a)(s), de zelar pela guarda, saúde, educação e
moralidade do(a)(s) aludido(s) menor(es), bem como representá-lo(a)(s) no Juízo, sempre
que for exigida sua(s) presença; representar perante repartições públicas federais,
estaduais, municipais e Secretaria da Segurança Pública do Estado de
____________________________________________________ , para obter a Cédula de
Identidade do(a)(s) aludido(a)(s) menor(es) acima citado(s), podendo a(o)(s)
Outorgado(a)(s) assinar e requerer, juntar e desentranhar quaisquer guias, papéis,
requerimentos, documentos e o que mais se tome necessário; pagar tributos e taxas;
constituir advogado(a)(s) com poderes da cláusula "ad judicia" com os mais amplos
poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal; acordar, concordar, transigir,
desistir, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

GUARDA, REQUISIÇÃO DE PASSAPORTE E
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR
modelo

26

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes especiais para requerer junto à Vara da Infância e da Juventude da jurisdição
competente,
na
Comarca
de
________________________,
Estado
de
_______________________________, a guarda e responsabilidade do(a) filho(a)
menor do(a)(s) Outorgante(s), de nome ____________________________________
nascido(a)
aos
______de
_________________de
__________em
_______________________ ,
Estado de______________________
, nos termos do artigo 33, parágrafos 2Q e 3S da
Lei 8069, pelo prazo de dois anos, com a obrigação, por parte do(a)(s) mesmo(a)(s) de
zelar pela guarda, saúde, educação e moralidade do(a) aludido menor, bem como
representá-lo(s) no Juízo, sempre que for exigida sua presença; obter passaporte para o
menor junto ao Serviço de Polícia Marítima Aérea e de Fronteira - SR/DPF
competente, aí assinar termos;
autorizar junto ao Juizado de Menores o(a) menor a viajar
desacompanhado(a) a Portugal
em companhia de ________________________________ ;
podendo assinar papéis, prestar declarações, fazer confirmações de paternidade, pagar
taxas, enfim, praticar, todos os demais atos que forem necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato e que necessite sua presença, outorga ou assinatura.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO CIVIL
modelo

27

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para representá-lo(a) junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelião de Notas do Distrito de _____________________________ Município de
___________________ , Comarca de _____________________, Estado de _____, para o
fim especial de em nome do(a) outorgante assinar a sua habilitação para o casamento
civil com (nome completo do(a) pessoa com quem pretende casar)
____________________________,
filho(a)
de
_______________________________
e
de
_______________________________,
podendo assinar o referido Termo perante o MM. Juiz de Casamento, apresentar, juntar e
retirar documentos, pagar taxas, assinar declarações de estilo, bem como, assinar
quaisquer documentos para que o casamento possa ser realizado sob o regime da
(marcar com um (X) uma das 3 opções):
Comunhão Parcial de Bens
Comunhão Universal de Bens, inclusive representá-lo(a) na escritura pública de
pacto antenupcial, assinando a respectiva escritura de suas cláusulas de estilo, concordar,
requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações
Separação de Bens, inclusive representá-lo(a) na escritura pública de pacto
antenupcial, assinando a respectiva escritura de suas cláusulas de estilo, concordar,
requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações
, concordar com a mudança de nome da contraente se necessário for; enfim, requerer e
assinar o que preciso for e tudo o mais praticar o bom e fiel desempenho do presente
mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DE
DIVORCIO NO BRASIL (STJ) (PARA ADVOGADO
REQUERER)
modelo 28
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o foro em geral e os contidos na cláusula "ad judicia" para, em nome
do(a)(s) Outorgante(s), em qualquer juízo, instância ou tribunal propor, contra quem
de direito, as ações competentes e defendê-lo(a)(s) nas contrárias, seguindo umas e
outras até final decisão, em primeira e superior instância, recorrer de despachos e
sentenças, podendo ainda confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e
firmar compromissos, promover acordos e composições amigáveis, assinar
compromissos, praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal
desempenho deste mandato e para o fim especial de requerer a Homologação de
Sentença Estrangeira de Divórcio junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

IMPOSTO DE RENDA
modelo

29

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representá-lo perante qualquer
órgão arrecadador ou fiscalizador do Imposto de Renda, fazer sua declaração de renda,
declarar bens, dívidas e créditos, assim como pagamentos feitos e recebidos, juntar e retirar
documentos, requerer e recorrer, receber devolução de imposto, assinar as necessárias
declarações e fazer as complementares que forem necessárias e praticar, enfim, todos os
demais atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
modelo

30

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim específico de representá-lo(a) perante (nome
da repartição pública) _____________________________________________
para inscrevê-lo(a) em concursos públicos em especial (cargo) _______________
_____________________________________________________________________
praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do
presente mandato, e que necessitem de sua presença, outorga ou assinatura.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INSCRIÇÃO NO CPF/MF
modelo

31

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representá-lo(a) junto à
Secretaria da Receita Federal e entidades conveniadas, agências do Banco do Brasil S/A,
Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e demais
repartições federais competentes, para requerer:

a inscrição da pessoa física no CPF
a emissão de 2a via do Cartão CPF
a alteração de dados cadastrais do CPF
; podendo para tanto, prestar informações e esclarecimentos, preencher e assinar
formulários, assinar as necessárias declarações e fazer as complementaras que forem
necessárias e praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o fiel e cabal
cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para o fim especial de representá-lo(a) perante qualquer órgão do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), requerer benefícios, juntar e retirar documentos,
recadastrar, fazer declarações e justificações, receber pensões vencimentos ou
auxílios, vencidos e vincendos, assinar livros e termos, dar recibos e quitações, endossar os
cheques recebidos para qualquer Banco ou para a Caixa Econômica Federal e Estadual,
descontá-los e praticar todos atos necessários, inclusive requerer, recorrer, constituir
advogado com poderes da cláusula "ad judicia" com os mais amplos poderes em qualquer
juízo, instância ou tribunal e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INVENTÁRIO ABRINDO MÃO DOS BENS
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos e gerais poderes para o fim especial de representá-lo (a)(s) no inventário
de (nome do(a) falecido(a)) _________________________________
pai,
mãe,
sogro do(a)(s) outorgante(s) no qual o(a)(s) Outorgante(s) abre(m) mão, da parte que
lhe(s) cabe nos bens deixados pelo falecido, podendo o(s) Outorgado(a)(s) requerer dito
inventário, declarar bens e concordar ou não com a declaração dos mesmos, assim como
com a relação e qualidade de herdeiros, aceitar inventariança, assinando o respectivo
compromisso, impugnar inventariantes, testamenteiros e suas contas; aceitar ou não
partilhas; requerer sobre-partilha e praticar todos os atos para cumprimento deste
mandato, intervindo mesmo em outras ações que decorram do inventário; transigir,
concordar e acordar; usar dos poderes "ad judicia" e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INVENTÁRIO E PARTILHA (OUTORGADO NÃO
ADVOGADO)
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para constituir advogado(a) com os poderes da cláusula "ad judicia" para o
foro cm geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, para representá -lo(a)(s) no
inventário de (nome do(a) falecido(a) ____________, pai
mãe
sogro(a)
do(a)(s) Outorgante(s}, podendo requerer dito inventário, declarar bens e concordar
ou não com a declaração dos mesmos, assim como com a relação e qualidade de
herdeiros, aceitar inventariança, assinando o respectivo compromisso; impugnar
inventariantes, testamenteiros e suas contas; aceitar ou não avaliações e contas;
requerer colações e adjudicações ou remissões; aprovar ou não partilhas; requerer
sobrepartilhas e praticar todos os atos para cumprimento deste mandato, intervindo
mesmo em outras ações que decorram do inventário; transigir, concordar, acordar e
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

INVENTÁRIO E PARTILHA (Advogado)
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para representá-lo(a)(s) no inventário de (nome do(a)
falecido(a)) __________________________________________________________,
pai
mãe
sogro(a) do(a)(s) Outorgante(s), podendo requerer dito inventário,
declarar bens e concordar ou não com a declaração dos mesmos, assim como com a
relação e qualidade de herdeiros, aceitar inventariança, assinando o respectivo
compromisso; impugnar inventariantes, testamenteiros e suas contas; aceitar ou não
avaliações e contas; requerer colações e adjudicações ou remissões; aprovar ou não
partilhas; requerer sobrepartilhas e praticar todos os atos para cumprimento deste
mandato, intervindo mesmo em outras ações que decorram do inventário; transigir,
concordar e acordar; usar dos poderes "ad judicia" e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar o imóvel
localizado à
rua
avenida _______________________________________
_____________________ , nº ___________, bairro _______________________ ,
cidade ___________________ , Estado ____________ , Brasil; podendo fazer
contratos de locação, estabelecendo cláusulas, condições e preços, aceitando fiador, renovar,
alterar ou rescindir, promover despejos se necessário, executando inquilinos e fiadores,
receber aluguéis, taxas, condomínio e indenização, dar recibos e quitações; efetuar
pagamento de impostos e cumprir exigências em qualquer juízo, instância ou tribunal, no
foro em geral, assinar recibos, dando quitação nas repartições públicas, quer federal,
estadual, municipal e autarquias, representar perante bancos em geral, inclusive Caixa
Econômica Estadual e Federal, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas
bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante
recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, aceitar e receber
quitação do que for pago, emitir notas promissórias correspondentes às prestações que
ficarem estabelecidas e praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato e que necessite de sua presença, outorga ou assinatura,
inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

PERMUTA DE IMÓVEIS
modelo
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de permutar
o imóvel sito à
rua
avenida
, n° ________, bairro , cidade
, Estado ______________, Brasil, de propriedade
dele(a)(s) Outorgante(s), pelo imóvel sito à
rua
avenida ,
n° ________, bairro
, cidade
, Estado ___________, Brasil, de propriedade de
_________________________________, para o que poderá praticar todos os atos
necessários para efetuar a permuta, podendo, para tanto, o(a)(s) dito(a)(s) Procurador,
outorgar e assinar escrituras públicas ou instrumentos particulares de quaisquer natureza,
estipular, concordar, e discordar de cláusulas e condições, receber e ou pagar
importâncias, passar e ou receber recibos e dar e receber quitações, prestar declarações,
apresentar provas, transmitir posse, domínio, direitos e ações, responder pela evicção e se
obrigando a dar a permuta por boa, firme e valiosa, promover registro no Cartório de
Notas, Registro de Imóveis e onde mais necessário for, podendo assinar livros, papéis,
guias, requerimentos, contratos e formulários, juntar e retirar documentos, efetuar
pagamentos de taxas, impostos e emolumentos, autorizar cancelamentos, averbações e
matrículas, assinar todos os demais papéis e documentos necessários, representá-lo(a)(s)
perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, e municipais, e nelas alegar,
promover e requerer o que for preciso; praticar, enfim, todos os demais atos necessários
ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

PETIÇÃO PARA REVOGAR UMA PROCURAÇÃO
modelo

38

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de ________________________
Eu, abaixo assinado, _____________________________________________
brasileiro(a), (profissão, estado civil, domicílio e residência) que, por instrumento
público lavrado nas notas do livro ________ dessa comarca (ou distrito) de
___________________ , às fls _____ , em ___/______/_______ , (ou
por instrumento particular datado de ____/_____/__________ , com letra e firma
devidamente reconhecidas pelo tabelião da Comarca de _____________________
(comarca), e averbada ou registrada no Cartório do Oficial do Registro de Títulos
a Obrigações em __________________, em ____/_____/_____ constituiu seu
bastante procurador a ______________________(nacionalidade, profissão, estado
civil,
domicílio
e
residência)
para
o
fim
especial
de____________________________________________________________________
(mencionar aqui os poderes que tiverem sido outorgados), como tudo se vê do
respectivo instrumento por certidão junto a esta petição.

Não convindo, porém, ao suplicante que o suplicado, seu procurador, continue no
exercício de semelhante mandato (declara aqui os motivos que determinam a
revogação), quer perante Vossa Excelência, de acordo com as leis em vigor, revogar lhe expressamente todos os poderes outorgados no referido instrumento, pelo que
requer que se digne Vossa Excelência mandar tomar por term o a revogação, sendo
dele intimado o suplicado para todos os efeitos legais, e publicado pela imprensa para
conhecimento e ciência de terceiros, a quem possa interessar, feito o que, lhe sejam
os autos entregues, independente de traslado, para deles usar como e quando convier.
Nestes termos,
Pede Deferimento.

OBS: Quando uma pessoa desejar revogar os poderes de uma procuração, deve dirigir
ao juiz do domicílio do procurador uma petição conforme o modelo acima.

► voltar

PIS/PASEP
modelo

39

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes específicos para representa-lo(a) junto à Caixa Econômica
Federal, agência ____________________________________________________ ,
sita à
rua
avenida ______________________________________________ ,
n°_______________________ , cidade _______________ , Estado __________ , para
efetuar o saque do Abono ou Rendimentos, creditados na sua conta no Fundo de
Participação PIS-PASEP, sob o código PIS n° ____________________________ ,
referente a todos os exercícios financeiros, podendo, para tanto, fazer declarações e
justificações, assinar livros, termos e documentos, dar recibos e quitações, endossar os
cheques recebidos para qualquer Banco ou para Caixa Econômica Federal e Estadual,
desconta-los, e praticar todos os atos necessários ao bom fiel cumprimento do presente
mandato, inclusive constituir advogado com poderes da cláusula "ad judicia" com os
mais amplos poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal; receber citação inicial;
acordar, concordar, transigir, desistir e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

POUPANÇA
modelo

40

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes representar perante bancos
em geral, inclusive Banco ___________________________________________ ,
____________________ agência n° ___________, conta n°___________________ ,
sito à
rua
avenida ____________________________________________ ,
n° ______________________ , bairro ________________________________ ,
cidade ________________ , Estado ______ , podendo, movimentar, transferir,
fazer recadastramento, encerrar a referida conta de caderneta de poupança e abrir novas
contas, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante
recibos, solicitar saldos e extratos de contas, praticar, enfim, todos os demais atos
necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

QUITAÇÃO DE IMÓVEL
modelo

41

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de quitar o
saldo devedor, junto ao Banco _________________________________, do imóvel
situado à
rua
avenida ___________________________________, n° ____, bairro
___________________, cidade _________________,Estado ______, Brasil, bem
como, no Cartório de Notas, de Registro de Imóveis, e onde mais necessário for, para
em nome do(a)(s) Outorgante(s), receber, aceitar e assinar, com as cláusulas e condições
de estilo, a escritura definitiva de venda e compra do(s) imóvel(is) supra
mencionado(s), podendo, para tanto, melhor descrever, confrontar e localizar o(s)
referido(s) imóvel(is); representá-lo(a)(s) perante todas as repartições públicas federais,
estaduais, municipais, registros de imóveis e tabelionatos; neles assinar e requerer, juntar
e desentranhar quaisquer guias, papéis, requerimentos, documentos e o que mais se
torne necessário; pagar quaisquer impostos, tributos e taxas; praticar, enfim, todos os
demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato e que necessite
de sua presença, outorga ou assinatura, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO
modelo

42

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim especial de representá-lo(a) junto aos órgãos previdenciários da
União, Autarquias e Fundações Públicas Federais, de modo a proceder ao
recadastramento do(a) Outorgante junto ao respectivo órgão previdenciário,
podendo para tanto, preencher e assinar os formulários "Atualização Cadastral" e
"Termo de Responsabilidade", juntar e retirar documentos, fazer declarações e
justificações, receber mensalidades de benefícios, proventos, pensões, vencimentos ou
auxílios, vencidos e vincendos, assinar livros e termos, dar recibos e quitações;
praticar, enfim, todos os demais atos que forem necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RECEBER DOAÇÃO COM OU SEM RESERVA
USUFRUTO (Adiantamento da legítima parte)
modelo

43

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos e gerais poderes para o fim especial de aceitar e
assinar escritura de doação
com reserva de usufruto(*)
sem reserva de usufruto (*)
a ser outorgada pelo(s)
pai(s)
mãe
sogro(a)
do(a)(s) Outorgante(s), e/ou mesmo divisão amigável de referidos, podendo, para tanto,
dito procurador, assinar, outorgar e aceitar as competentes escrituras, receber e dar
quitação, receber e transmitir posse, jus, domínio, direitos e ação, responsabilizá-lo-á) (s)
pela evicção legal, prestar declarações e esclarecimentos, cumprir exigências, melhor
descrever e caracterizar os bens, apresentar e exigir título aquisitivo, representá-lo(a)(s)
perante repartições públicas e autárquicas em geral, registro imobiliário competente,
tudo o mais requerer, assinar, alegar e todos os demais atos praticar ao fiel desempenho do
presente mandato.

Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

(*) Reserva: Condição restritiva, resultante da vontade da parte, pela qual os bens
ou direitos concedidos a outrem ficam mantidos ou conservados, voltando,
posteriormente, ao patrimônio cedente ou ao seu uso efetivo.
Usufruto: É o direito real conferido a alguma pessoa, durante certo tempo, que a
autoriza a retirar, de coisa alheia, frutos e utilidades que ela produz. O usufruto pode
recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou em parte
deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte, os frutos e as utilidades.

► voltar

RECEBER INDENIZAÇÃO DO SEGURO
modelo

44

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para representar perante à
Companhia de Seguro _______________________________________________ ,
sita à
rua
avenida _______________________________________________ ,
n° _________________________________ , cidade _________________________ ,
Estado _________ , para fim específico de receber indenização referente ao veículo
marca __________________________modelo _____________________________ ,
ano ___, chassi n° __________________________ ,de sua propriedade, podendo a
Outorgado(a)(s) receber quaisquer quantias decorrentes do uso dos poderes conferidos,
dando recibos e quitações; assinar e requerer, juntar e desentranhar quaisquer guias,
papéis, requerimentos e documentos; endossar os cheques recebidos para qualquer Banco
ou para a Caixa Econômica Federal e Estadual, descontá-los e praticar todos atos
necessários, inclusive requerer, recorrer, constituir advogado com poderes da cláusula "ad
judicia" com os mais amplos poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal e praticar,
enfim, todos os demais atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente
mandato e que necessite de sua presença, outorga ou assinatura, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RECEBER VENCIMENTOS
modelo

45

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para o fim especial de receber junto a quaisquer estabelecimentos bancários, os
vencimentos e quaisquer proventos que o Outorgante tenha direito pelo seu cargo e função
que
exerceu
na
(nome
da
empresa
por
extenso)
_____________________________________________________________________,
sito à
rua
avenida
, n° ______, cidade Estado de
, podendo requerer, juntar e retirar documentos,
recorrer, dar recibos, quitações, assinar livros, termos e o que mais for necessário;
endossar os cheques de pagamento e recebê-los; abrir e movimentar contas de caderneta
de poupança; movimentar a conta bancária do Outorgante onde os. pagamentos sejam
depositados, verificar saldos; retirar talões; emitir e endossar cheques; dar recibo e
quitação, podendo substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RECEBIMENTO DE SALÁRIOS DEVIDOS
modelo

46

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la perante à
(Empresa) __________________________________________________________ ,
sita à
rua
avenida ________________________________________________ ,
n° _____________________________ , bairro ____________________________ ,
cidade _____________ , Estado ______ , Brasil, para tratar de assuntos relativos a
salário, proventos, diferenças de pagamentos, resíduos, e o que mais tiver direito,
podendo receber todas e quaisquer quantias devidas ao Outorgante, sejam de que
natureza forem, ou procedência tiverem, firmando para tanto os respectivos recibos; juntar
e desentranhar documentos e papéis, prestar declarações e informações; representar
perante bancos em geral, inclusive Caixas Econômicas Estadual e Federal, podendo abrir,
movimentar, transferir e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar
cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas,
requisitar talões de cheques, ordenando pagamentos por carta ou qualquer outro meio;
constituir advogado com poderes da cláusula "ad judicia" com os mais amplos poderes em
qualquer juízo, instância ou tribunal; receber citação inicial; acordar, concordar, transigir,
desistir e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
modelo

47

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de comparecer junto ao Cartório de
Notas e Cartório de Registro Civil competentes, aceitar e assinar uma escritura pública de
reconhecimento de paternidade de seu(sua) filho(a), o(a) menor (nome:) _________
nascido(a) ao(s) ____dia(s) do mês de ______________________ de_____________ ,
em Cidade de ______________________________ , Estado de ________________ ,
Brasil, portador(a) da certidão de nascimento n° _______________ , registro este
feito no Cartório de Registro Civil ________________________________________
_________________________________________ , sito na Comarca, Município e
Distrito de _______________________________ , Estado de ___________________,
à folha ____ do livro ______________ , cujo(a) filho(a) por força do presente
passará a adotar o nome de _______________________________________________
_______________________________________________________ ; podendo para
tanto concordar e aceitar a referida escritura, prestar todas as declarações e
informações que forem necessárias; constituir advogado com poderes da cláusula "ad
judicia" com os mais amplos poderes em qualquer juízo, instância ou tribunal; receber
citação inicial; acordar, concordar, transigir e desistir; podendo assinar quaisquer
papéis, prestar declarações, fazer confirmações da paternidade, pagar taxas, enfim,
praticar, promover, requerer e assinar o que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste
mandato e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REGISTRO DE IMÓVEL
modelo

48

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, no Cartório de Notas,
Registro de Imóveis e onde mais necessário for, em nome do(a)(s) Outorgante(s),
receber, aceitar e assinar, com as cláusulas e condições de estilo, a escritura
definitiva de venda e compra do(s) imóvel(is) sito(s) à
rua
avenida
___________________________________________________ n° _____, bairro
_____________________, cidade ________________, Estado _________, Brasil,
podendo, para tanto, melhor descrever, confrontar e localizar o(s) referido(s) imóvel(is);
representa-lo(a)(s) perante todas as repartições públicas federais, estaduais,
municipais, registros de imóveis e tabelionatos; neles assinar e requerer, juntar e
desentranhar quaisquer guias, papéis, requerimentos, documentos e o que mais se torne
necessário; pagar quaisquer impostos, tributos e taxas e, em suma, tudo o mais praticar
ao bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REGISTRO DE NASCIMENTO
modelo

49

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representá-lo(a)(s) junto ao 1°
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente para assinar o registro de
nascimento de:
Nome da criança: ___________________________________________________ ,
Data de nascimento: ______/_____/_____________;
Horário: às ________ horas e _____________ minutos,
Nome do Hospital: __________________________________________________ ,
Endereço:
rua
avenida _________________________________________ ,
_______________________ n° ________ , bairro ______________________________ ,
cidade ________________________________ , Estado _____________________
Mãe da criança: _____________________________________________________,
Nacionalidade: ___________________________________________ ,
Estado civil: _____________ , Data de nascimento: ____ / ____ / ____ _____,
Cédula de identidade RG n°: _______________________________ ,
CIC n°: _______________________________________________ ;
podendo para tanto concordar e aceitar o referido registro, prestar todas as declarações e
informações que forem necessárias, tudo declarando, alegando e praticando ao perfeito e
cabal cumprimento deste mandato, o que o Outorgante dará por bom, firme e valioso.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO
modelo 50

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de regularizar
documentação do veículo, marca __________________________ modelo
, ano de
fabricação ________________________, placa n°
,
chassi
n°__________________________________; adquirido pelo Outorgante; representar
perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, DETRAN/______e onde
mais necessário for; neles assinar e requerer, junta e desentranhar quaisquer guias, papéis,
requerimentos, documentos e o que mais se torne necessário; pagar quaisquer impostos,
tributos e taxas, para efetivar a transferência, em suma, tudo o mais praticar ao bom e fiel
desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO DE DIVÓRCIO
modelo 51
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim especial de representar o(a)(s) Outorgante(s) no processo de divórcio;
podendo prestar declarações e esclarecimentos, juntar, assinar e desentranhar documentos,
constituir advogados, conferidos os poderes da cláusula "ad judicia"; representá-lo em
Juízo ou fora dele; representá-lo em audiências, assinando o que preciso for, enfim,
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REQUERER E TRANCAR MATRÍCULA DE
UNIVERSIDADE
modelo

52

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim específico de representá-lo(a) perante a Faculdade
____________________________________________________________________
da Universidade ______________________________________________________,
para requerer ou trancar sua matrícula junto àquela entidade de ensino.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REQUERIMENTO DO PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO
DE VIAGEM DE MENOR
modelo 53

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes especiais para representar junto ao Serviço de Polícia Marítima Aérea e de
Fronteira - SR/DPF competente, para obter passaporte do(a) seu(ua)
filho(a) menor ________________________________________________________ ,
nascido(a) em__ / ____ / _______ , em (cidade) ________________________________
_______ Estado de ___________ ; junto ao Juizado de Menores para obter a
autorização para o(a) menor a empreender viagens dentro do território nacional ou do
Brasil para o exterior em
desacompanhado
em companhia de
_______________________________________________________________________ ;
junto à repartições públicas federal, estadual, municipal, embaixadas, consulados e onde
mais necessário for, podendo apresentar, desentranhar, requerer, assinar documentos e
termos; prestar declarações; pagar taxas e emolumentos, enfim, praticar todos os demais
atos que forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato e substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RESCISÃO CONTRATUAL PERANTE DRT
modelo

54

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes especiais para representá-lo(a) perante a Delegacia Regional do Trabalho - DRT
ou em quaisquer de seus órgãos e departamentos, para receber da (Nome da empresa)
__________________________________________________
os valores referentes à rescisão contratual, bem como junto à Caixa Econômica Federal CEF, para o fim específico de levantar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS, depositado na conta do(a) Outorgante, podendo para tanto passar recibos, dar
quitação, endossar, descontar, depositar cheques ou quaisquer outros documentos e
papéis, assinar termos, livros e o que mais for exigido; juntar e desentranhar
documentos e papéis, prestar declarações e informações; enfim praticar os demais atos
precisos ao desempenho do presente mandato.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
modelo

55

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral e os contidos na
cláusula "ad judicia" para, em nome do(a)(s) Outorgante(s), em qualquer juízo,
instância ou tribunal propor, contra quem de direito, as ações competentes e defendê lo(a)(s) nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, em primeira e superior
instância, recorrer de despachos e sentenças, podendo ainda confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação,
receber, dar quitação e firmar compromissos, promover acordos e composições
amigáveis, assinar compromissos, praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel e
cabal desempenho deste mandato, podendo inclusive substabelecer esta com ou sem
reserva de iguais poderes e para o fim
especial de promover retificação do registro de nascimento n° _______________ ,
livro ________ , folhas _______________ , junto ao Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Distrito, Município e Comarca de ________________
_____________________ , Estado de ________ , no que diz a respeito a (descrever
minuciosamente o que precisa ser retificado) ...................................................

Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RETIRAR 2ª VIA DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
modelo

56

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para representar perante a
CIRETRAN de __________ e/ou DETRAN/ _______, para fim específico de tratar dos
assuntos referentes à obtenção de 2 a via de sua Carteira Nacional de Habilitação,
Categoria ______, registro n° ______, emitida em __________de ________________ de
____________, podendo assinar e requerer, juntar e desentranhar quaisquer guias,
papéis, requerimentos, documentos e o que mais se torne necessário; pagar quaisquer
impostos, tributos e taxas; praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o fiel
e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RETIRAR CERTIDÃO DE PRONTUÁRIO DA CARTEIRA
DE MOTORISTA
modelo

57

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes para o fim especial de representá-lo(a) perante a CIRETRAN
de _______________ ( ____ a CIRETRAN), e/ou DETRAN/ ____ para solicitar,
quitar e receber a Certidão de Prontuário, em vias originais, do prontuário da Carteira
Nacional de Habilitação, Categoria ___ , registro n° _______________________ ,
emitida em ____ de _____________ de ______ ; praticar, enfim, todos os demais atos
que forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato c que necessite de
sua presença, outorga ou assinatura.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

RETIRAR VEÍCULO DO CONSÓRCIO
modelo

58

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de retirar o
veículo
moto
marca __________________ modelo __________________
adquirido pelo (Nome do Consórcio) ____________________________________
_________________________________________ , cidade __________________________
____________________________________________ , estado _________________ , Brasil,
ou receber crédito em espécie e regularizar sua documentação; enfim, praticar, promover,
requerer e assinar o que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
tomar providências junto ao DETRAN/ ___________ .
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

REVOGAÇÃO DE MANDATO DE PROCURAÇÃO
modelo

59

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de entrar com petição para revogar
procuração lavrada no Cartório __________________________ _________________
(distrito, município e comarca) __________________________________________
________________________________________________ (Estado) ___________ ,
no livro ___ __ , folha _______________ , datada de _______/_____/ ______ ,
Outorgado(a)(s) em favor de (nome do(a)(s) outorgado(a)(s) da procuração a ser
revogada) ___________________________________________________________ ,
podendo o(a)(s) dito(a)(s) procurador(a)(es), perante o Juiz competente, de acordo com as
leis em vigor, revogar expressamente todos os poderes outorgados no referido
instrumento, podendo assinar escrituras de quaisquer natureza, inclusive notificações e que
lhe(s) sejam os autos entregues, independente de traslado, para deles usar como e quando
convier.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO
MILITAR
modelo 60
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes específicos para perante a Junta Militar competente, requerer, atualizar o
documento militar, inclusive retirar a segunda via do mesmo, ou a declaração que
comprove estar, o Outorgante, em dia com o Serviço Militar, podendo assinar e
desentranhar quaisquer guias, papéis, requerimentos, documentos e o que mais se
torne necessário; pagar quaisquer taxas e/ou multas, praticar, enfim, todos os demais
atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO
modelo

61

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
todos os poderes para, substabelecer a (nome)
_____________________________________________________________________

os poderes que lhe foram conferidos por (nome do(s) Outorgante(s)) __________
_______________________________________________ , nos termos da
procuração lavrada no (nome do cartório) _______________________________ ,
livro n° _____ , folhas _____ , em ______ de __________________ .de _______ .
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

SUBSTABELECIMENTO (MODELO)
modelo

62

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

Escolher uma das opções abaixo:
Substabelecimento sem reserva de iguais poderes
Substabelecimento com reserva de iguais poderes
Substabelece
todos
os
poderes
conferidos
por
______________________________(qualificação)
_____________________________________________________________ , portador da
cédula de identidade RG n° ___________________ (órgão
expedidor)
______________________ , e CIC n° _________________, residente e domiciliado à
___________________________________ , nº _______, Apto. _______, Edif.
_______________________,
bairro
_______________________,
cidade
__________________________ , Estado _______________________ , no mandato
lavrado no (nome do Cartório _______________________ de
(cidade)
____________________, Estado __________________________, no livro n°
___________, folhas __________________, no
dia __________ do mês de
_______________________, ano de _____________, de cujo traslado o presente
passa a fazer parte integrante.
Observações:
1. Anexar o original da procuração a ser substabelecida.
__________________________ , ________ de __________________ de 20 ___

___________________________________________
assinatura do(a) Outorgante

► voltar

TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA DE EMANCIPAÇÃO
modelo 63

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo

Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, representá-lo(a)(s)
perante o Cartório de Registro Civil da jurisdição competente, tratar de todos os
assuntos relacionados com a transcrição da Escritura de Emancipação; registrado no
Serviço Consular da Embaixada do Brasil em _________________
_________,
Consulado-Geral do Brasil em ___________________________________,
em ___ / _______________ / _____ , sob n°________ , fls. n° _______ , livro n°
___ , de Escrituras e de Registro de Títulos e Documentos; requerer, alegar e
assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, firmar compromissos e
desistir; apresentar e desentranhar documentos; pagar taxas, emolumentos, custas e
quaisquer outras importâncias devidas; praticar, enfim, todos os demais atos necessários
para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

TRANSCRIÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO
modelo

64

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, representá-lo(a)(s)
perante o Cartório de Registro Civil da jurisdição competente, tratar de todos os assuntos
relacionados com a transcrição do registro de seu casamento, registrado no (colocar um
"X" em uma das duas opções abaixo)
Serviço Consular da Embaixada do Brasil em _________________
_________,
Consulado-Geral do Brasil em ___________________________________,
em _________ de _______________________________________ de __________
sob n° _____ , fls. n° _______ , livro n° ___________ ; requerer, alegar e assinar
o que convier, apresentar provas, prestar declarações, firmar compromissos e desistir;
apresentar e desentranhar documentos; pagar taxas, emolumentos, custas e quaisquer
outras importâncias devidas; praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o fiel e
cabal cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

TRANSCRIÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
modelo 65

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de, representá-lo(a)(s)
junto ao Cartório do Primeiro Ofício do Registro Civil competente para tratar de todos
os assuntos relacionados com a transcrição do registro de nascimento do(a)
Nome da criança: ___________________________________________________ ,
Data de nascimento: ________ de ___________________ de ____________,
Horário de nascimento: _________________ horas e ________ minutos,
Nome do Hospital: ________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________ ,
Cidade:________________________ , Província: ________________________ ,
fruto da união dos Outorgantes, registrado no (colocar um "X" em uma das duas opções
abaixo
Serviço Consular da Embaixada do Brasil em _________________
_________,
Consulado-Geral do Brasil em ___________________________________,
em __ /____________ / ______ sob n° _______ , fls. n° _______ , livro n° ______ , de
Registro de Nascimentos, Casamentos e Óbitos; podendo para tanto prestar todas as
declarações e informações que forem necessárias, tudo declarando, alegando e praticando
ao perfeito e cabal cumprimento deste mandato, o que o(s) Outorgante(s) dará por bom,
firme e valioso.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

TRANSFERÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO
modelo

66

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de transferir
quota do Consórcio __________________________________________________ ,
adesão n° _____________________ , Grupo n° __________ , Cota n° ___________ ,
Unidade n° __ , Sigla _____________ , cidade de __________________________ ,
Estado de _____________ , para (nome) ________________________________
_____________________________ ; podendo assinar todos e quaisquer papéis e
documentos necessário para efetuar a transação; praticar, enfim, todos os demais atos que
forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
modelo

67

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de transferir
para
a quem desejar
para (nome) ___________________________________________________ ,
o imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de ______________________
___________________ , cidade de _________________ , Estado de ___________ ,
consoante da Escritura Pública de Compra e Venda datada de ___________ de (mês)
___________________ de, _____________ , lavrada às folhas n° _____________ ,
Livro n° _______ , localizado à
rua
avenida _________________________
_______________________, n°- ________________________________________ ,
cidade ________________________________, Estado de _______________ , Brasil,
medindo ___________ X ____________________ metros, perfazendo uma área
total de _________ metros quadrados; podendo para tanto estipular, concordar e
discordar de cláusulas e condições, receber importâncias, passar recibos e dar
quitações, prestar declarações, apresentar provas, transmitir posse, domínio, direitos e ações,
pela evicção legal, confrontar e localizar o(s) referido(s) imóvel(is); representá-lo(a)(s)
perante todas as repartições públicas federais, estaduais, municipais, registros de imóveis
e tabelionatos; neles assinar e requerer, juntar e desentranhar quaisquer guias, papéis,
requerimentos, documentos e o que mais se torne necessário; pagar quaisquer impostos,
tributos e taxas; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato, e que necessite de sua presença, outorga ou
assinatura, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

VENDA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL
modelo

68

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de vender, ceder, comprometer a
venda, transferir, ou de qualquer forma alienar a quem lhe convier, pelo preço e
condições que ajustar, a parte ideal correspondente a
_______________________ %, que o(a)(s) Outorgante(s) possui(em) no imóvel sito
à
rua
avenida _________________________________________________
________ , n°_______, bairro _________________________________________,
cidade ____________________ , Estado _______, Brasil; podendo, para tanto, o(a)(s)
dito(a)(s) Procurador(a)(s), outorgar e assinar escrituras públicas ou instrumentos
particulares de qualquer natureza, estipular, concordar e discordar de cláusulas e
condições, receber importâncias, passar recibos e dar quitações, prestar declarações,
apresentar provas, transmitir posse, domínio, direitos e ações, responder pela evicção legal,
melhor descrever e caracterizar o(s) imóvel(is), assinar todos os demais papéis e
documentos necessários, representá-lo(a)(s) perante quaisquer repartições públicas
federais, estaduais, municipais, autarquias, sociedades de economia mista e Cartórios de
Notas e Registro de Imóveis, e nelas alegar, promover e requerer o que for preciso;
enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para o melhor e mais
completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecer no todo ou em partes.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

NOTA
l. Código Civil art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os
outros descendentes c o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime
de bens for o da separação obrigatória.

► voltar

VENDA DE VAGA DE GARAGEM
modelo

69

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

poderes específicos para vender uma vaga de garagem correspondente
ao seu apartamento n° _____ , do Edifício_________________________________
_______________, situado à
rua
avenida __________________________
_______________________ , n° ___________,cidade ______________________ , Estado
_______________________ , constante do título aquisitivo havido com ________
_____________________________________________________________________ ,
lavrado no ________________________________________________________ ,
devidamente registrado no _____________________________________________ ,
para o que poderá praticar todos os atos necessários para efetuar a transação, receber sinal,
princípio de pagamento ou total, podendo estabelecer cláusulas, condições e preços, assinar
as necessárias escrituras públicas, contratos particulares de qualquer natureza, livros, papéis,
guias, requerimentos, contratos e formulários, juntar e retirar documentos, prestar
declarações, efetuar pagamento de impostos e emolumentos, transmitir direito, ação, domínio
e posse, responder pela evicção e se obrigando a dar a venda por boa, firme e valiosa, autorizar
cancelamentos, averbações e matrículas, representar perante bancos em geral, Caixa
Econômica Estadual e Federal, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas
bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante
recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, aceitar e receber
quitação do que for pago; emitir notas promissórias correspondentes às prestações que
ficarem estabelecidas e praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

► voltar

VENDA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
modelo 70

 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:

amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de vender, ceder ou transferir
a quem convier, por preço e condições que ajustar o veículo de
marca ______________ , modelo ______________ , de placa ____________ , de
cor ____________________________ , à (gasolina, álcool ou diesel) ____________ ,
chassi _________________________________ , ano ____________ ; podendo para
tanto requerer, alegar e assinar o que preciso for, assinar e preencher formulários ou
requerimento, pagar taxas, apresentar documentos, emplacar e licenciar o veículo,
requerer 2 a Via do Recibo, assinando-o, dar quitação, assinar o Certificado de
Registro de Veículo, onde necessário for, apresentando as documentações que se
fizerem necessárias, representá-lo(a)(s) perante o DETRAN e instituições financeiras,
dando quitação, assinando recibos, ou onde for designado, con stituir advogado
legalmente inscrito na OAB, e ao mesmo delegar poderes exigidos pelo Código Civil
Brasileiro, praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.
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 ao utilizar este modelo, lembre-se de preencher os
dados específicos no texto abaixo
Neste modelo de procuração, são passados a um ou mais outorgantes:
poderes para o fim especial de prometer vender ou vender móvel(is) e imóvel(is),
especificamente o imóvel localizado à
rua
avenida
___________________________________________________ , n°______________
____________________ , bairro ________________________________________ ,
cidade ________________ , Estado _____________ , Brasil, para o que poderá
praticar todos os atos necessários para efetuar a transação, receber sinal, princípio de
pagamento ou total, podendo estabelecer cláusulas, condições e preços, assinar as
necessárias escrituras públicas, contratos particulares de qualquer natureza, livros,
papéis, guias, requerimentos, contratos e formulários, juntar e retirar documentos,
prestar declarações, efetuar pagamento de impostos e emolumentos, transmitir direito,
ação, domínio e posse, responder pela evicção e se obrigando a dar a venda por boa, firme
e valiosa, autorizar cancelamentos, averbações e matrículas, representar perante bancos
em geral, Caixa Econômica Estadual e Federal, podendo abrir, movimentar, transferir e
encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e
retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de
cheques, aceitar e receber quitação do que for pago; emitir notas promissórias
correspondentes às prestações que ficarem estabelecidas e praticar, enfim, todos os
demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer.
Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique:
Esta procuração é válida até o dia _____/____/20____.
Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei, como para a realização de casamentos (em que o
prazo é de 90 dias), em geral as procurações têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em
seu texto, a pedido do outorgante, o seu prazo de validade.

NOTA
1. Código Civil! art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se
os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o
regime de bens for o da separação obrigatória.
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