Procuração por Instrumento Particular Específica para Consulta
de Saldo/Extrato de Conta FGTS

Grau de sigilo
#00
PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PROCURAÇÃO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, O
OUTORGANTE, ABAIXO QUALIFICADO, NOMEIA E
CONSTITUI O OUTORGADO, SEU PROCURADOR, COM
PODERES BASTANTES E EXPRESSOS PARA O FIM
ESPECÍFICO DE OBTER INFORMAÇÃO DE SALDO
E/OU EXTRATO DO FGTS, PODENDO ASSINAR
DOCUMENTOS E PRATICAR TODOS OS ATOS
NECESSÁRIOS AO BOM E FIEL CUMPRIMENTO DO
PRESENTE MANDATO.
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Local/Data

Assinatura do trabalhador (firma reconhecida)
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Instruções

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
31.159 v003 micro

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br
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Instruções:
1. Esta procuração por instrumento particular deve ser assinada com
firma reconhecida.
a) Caso esteje no Brasil:
 Assine a procuração em cartório.

b) Caso esteje no exterior:
 Assine a procuração no Consulado/Embaixada mais próximo. Apresente um
documento de identidade brasileiro válido para fins de reconhecimento de assinatura.


Caso não possa comparecer a uma repartição consular, assine a procuração perante
tabelião local e encaminhe o documento para ser legalizado pela repartição consular
em cuja jurisdição o tabelião atua.



Para o reconhecimento de firma ou a legalização consular da assinatura do
tabelião/notário será cobrada a devida taxa consular.



Caso solicite o reconhecimento de firma/legalização junto ao Consulado-Geral do
Brasil em Frankfurt: veja o passo-a-passo em:
http://frankfurt.itamaraty.gov.br/pt-br/procuracoes.xml#ProcuracaoParticular



Para solicitar esse serviço junto a outra repartição consular brasileira, consulte as
informações disponibilizadas na respectiva
Consular

e

selecione

a

homepage. Visite para isso o Portal

repartição

consular

mais

próxima:

www.portalconsular.mre.gov.br

2. Após ter em mãos a procuração assinada com firma reconhecida,
encaminhe-a para o outorgado no Brasil, para que ele possa
verificar junto à Caixa Federal o seu extrato de FGTS.
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