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1. NOÇÕES GERAIS DAS PROCURAÇÕES 
 

A) TERMO CARTÓRIO  
 

É a repartição pública ou privada que tem a custódia de documentos (cartas) e que lhes dá fé 

pública. 

 

FÉ PÚBLICA é a presunção de verdade vinda do Estado, que presume autênticos e verdadeiros os 

documentos apresentados e a vontade manifestada pelas partes. 

 

Se dividem em: 
 

1) Cartórios Judiciais (Ex: Cartório da Vara de Família; Cartório da Vara Criminal; Cartório do 

Juizado Especial Cível). 

 

2) Cartórios Extrajudiciais (Cartório de Registro Geral de Imóveis; Cartório de Notas; Cartório de 

Registro Civil).  

 

B) ESPÉCIES DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS  
 

 

b.1. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: é o que registra os fatos 

da vida de um indivíduo, tais como o seu nascimento, casamento, divórcio ou morte (óbito). Entre 

as certidões dos vários tipos de cartórios existentes, as do Registro civil são as mais importantes da 

vida de uma pessoa. Neste cartório são concedidas as certidões de nascimento, casamento, óbito, as 

emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade e 

as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. A pessoa só existe para a sociedade quando 

registrado neste estabelecimento.  

 

 

Base legal: 

 
CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

 

Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. 
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Art. 9o Serão registrados em registro público: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação 

por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - 

a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

 

 

 
 

 

b.2. CARTÓRIO DE NOTAS OU TABELIONATO DE NOTAS: Sua função é intermediar as 

relações comerciais entre as pessoas físicas e jurídicas, garantindo a segurança dos negócios através 

de procurações, escrituras públicas, autenticações e reconhecimento de firmas, bem como certificar 

fatos e expedir certidões. O tabelião informa ao comprador que não existe nenhum ônus sobre o 

imóvel a ser adquirido e certifica que a pessoa que está vendendo não tem dívidas. 

 

Base legal: 
 

CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé 

pública, fazendo prova plena. 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (NCPC/2015) 

 

Art. 384.  A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 

documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. 

Parágrafo único.  Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos 

eletrônicos poderão constar da ata notarial. 
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Base legal: 

 

LEI FEDERAL Nº 8.935/94 

 

Art. 6º Aos notários compete: 

I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 

II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma 

legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, 

conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 

III - autenticar fatos. 

 

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 

II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 

III - lavrar atas notariais; 

IV - reconhecer firmas; 

V - autenticar cópias. 

Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e 

diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que 

couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. 
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b.3. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: Esse cartório registra todo o histórico da 

propriedade dos imóveis de uma Cidade. 

 

Base legal: 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

 

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o 

alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 

 

b.4. CARTÓRIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS: O protesto é o ato formal e solene pelo qual 

se prova a inadimplência e descumprimento da obrigação originada em títulos (cheque, nota 

promissória e outros) ou qualquer outro documento de dívida.  

 

2. PROCURAÇÃO PÚBLICA 
 

É o instrumento notarial dotado de fé pública e força probatória plena. Trata-se de uma autorização 

para prática de atos jurídicos em nome de um terceiro, no qual a pessoa é nomeado por outra para 

representação legal, podendo a procuração pública ser utilizada para várias finalidades. 

 

A procuração é o que instrumentaliza o mandato. 

 

De acordo com o Código Civil Brasileiro no artigo 654, toda pessoa é capaz e apta para conceder 

procurações, com exceção dos incapazes e relativamente incapazes, podendo estes últimos firmar 

procuração pública somente se assistidos por seus tutores legais. (cuidado com a Lei nº 

13.146/2015) 
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*** DANGER *** 
 

CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

 

Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:  

I - os menores de dezesseis anos;  

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; 

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 

menores de 16 (dezesseis) anos.             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015)          (Vigência) 

 I - (Revogado);        (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)      (Vigência) 

 II - (Revogado);          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

III - (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 

 

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer:             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham 

o discernimento reduzido; 

III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         (Redação dada pela Lei nº 13.146, 

de 2015)         (Vigência) 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial.        (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência) 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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LEI FEDERAL nº 13.146/2015 

 

Art. 83.  Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou 

condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do 

solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. 

 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui 

discriminação em razão de deficiência. 

 

***  

 

O notário autorizado no cartório de notas é quem traduz em linguagem jurídica na procuração 

pública, ouvindo a manifestação da parte interessada nos poderes que deseja conceder e também 

orientando sobre a influência ou pacto que o ato pode onerar sobre o negócio. 

 

Outorgante – é a pessoa que concede poderes, transfere interesses, autorizações, serviços e 

representações. 

 

Outorgado ou Procurador – é aquela pessoa que foi permitida do direito, que se beneficiou dos 

poderes recebidos de representação legal. 

 

A finalidade ou objeto da procuração: Significa especificar para que serve ou vai servir a 

procuração. Ex: Para ajuizar e acompanhar ação judicial de indenização; Para representar perante o 

INSS e requerer benefícios previdenciários, acompanhando e desempenhando todos os atos 

necessários ao bom andamento do processo administrativo. São os chamados Poderes: que significa 

especificar quais os atos podem ser praticados e quais poderes possui o representante para atuar. É 

aconselhável que se especifique ao máximo quais poderes e atos o representante está autorizado a 

praticar.  

 

2.1. FUNDAMENTO LEGAL 
 

CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, 

praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. 

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento 

particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. 

http://blog.cartorio24horas.com.br/tabelionato-de-notas-conheca-esta-natureza-de-cartorio/
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§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a 

qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e 

a extensão dos poderes conferidos. 

§ 2o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a 

firma reconhecida. 

Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se 

mediante instrumento particular. 

Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. 

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. 

Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. 

Art. 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, 

exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão 

lucrativa. 

Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei 

ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta destes, 

por arbitramento. 

Art. 659. A aceitação do mandato pode ser tácita, e resulta do começo de execução. 

Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a 

todos os do mandante. 

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. 

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da 

administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. 

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. 

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, 

são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. 

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à 

data do ato. 

Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, 

será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu 

próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. 

Art. 664. O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, 

quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em conseqüência do mandato. 

Art. 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra eles, será 

considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. 

Art. 666. O maior de dezesseis e menor de dezoito anos não emancipado pode ser mandatário, 

mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às 

obrigações contraídas por menores. 
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Seção II 

Das Obrigações do Mandatário 

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do 

mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, 

sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. 

§ 1o Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do 

mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, 

embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não 

tivesse havido substabelecimento. 

§ 2o Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados 

pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. 

§ 3o Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo 

substabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. 

§ 4o Sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será responsável 

se o substabelecido proceder culposamente. 

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe 

as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. 

Art. 669. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos 

que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. 

Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas 

empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou. 

Art. 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar, em nome próprio, 

algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá 

este ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. 

Art. 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer 

deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem 

especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os 

mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de 

todos, salvo havendo ratificação, que retroagirá à data do ato. 

Art. 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar 

negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe 

prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. 

Art. 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o 

mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. 

 

Seção III 

Das Obrigações do Mandante 
Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, 

na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à 

execução dele, quando o mandatário lho pedir. 



                             

CURSO: “ASPECTOS PRÁTICOS DAS PROCURAÇÕES”  

________________________________________________________________________________ 

11 

Art. 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas 

da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário 

culpa. 

Art. 677. As somas adiantadas pelo mandatário, para a execução do mandato, vencem juros 

desde a data do desembolso. 

Art. 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este 

sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de 

poderes. 

Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os 

limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador 

contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das 

instruções. 

Art. 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas, e para negócio comum, cada 

uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do 

mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que pagar, contra os outros mandantes. 

Art. 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato, direito 

de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. 

 

Seção IV 

Da Extinção do Mandato 

Art. 682. Cessa o mandato: 

I - pela revogação ou pela renúncia; 

II - pela morte ou interdição de uma das partes; 

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário 

para os exercer; 

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. 

Art. 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, 

pagará perdas e danos. 

Art. 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver 

sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. 

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá 

eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de 

prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, 

obedecidas as formalidades legais. 

Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos 

terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações 

que no caso lhe possam caber contra o procurador. 

Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou 

confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado. 

Art. 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro, para o mesmo 

negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. 
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Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela 

sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será 

indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo 

considerável, e que não lhe era dado substabelecer. 

Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em 

nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do 

mandato, por qualquer outra causa. 

Art. 690. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo 

ciência do mandato, avisarão o mandante, e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias 

exigirem. 

Art. 691. Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem limitar-se às medidas 

conservatórias, ou continuar os negócios pendentes que se não possam demorar sem perigo, 

regulando-se os seus serviços dentro desse limite, pelas mesmas normas a que os do mandatário 

estão sujeitos. 

 

 

CÓDIGO DE NORMAS DO ESPÍRITO SANTO 

CAPÍTULO V - PROCURAÇÕES, SUBSTABELECIMENTOS E REVOGAÇÕES 

 

Art. 1401. O tabelião de notas deverá exigir, quando da lavratura de procuração, os seguintes 

documentos:  

I – procurações que contenham outorga de poderes para constituição, modificação ou extinção de 

direito real sobre bem imóvel: certidão negativa de ônus reais atualizada, cópia autenticada dos 

documentos de identificação do outorgante e outorgado, inclusive certidão de casamento, se for o 

caso, comprovante de residência do outorgante e cópia autenticada dos documentos das 

testemunhas e daquele que assina “a rogo”, quando cabível;  

II – demais procurações: cópia dos documentos de identificação do outorgante e do outorgado, 

devendo o tabelião certificar no corpo do instrumento, que “a qualificação do procurador e a 

descrição do objeto do presente foram declarados pelo outorgante, o qual se responsabiliza civil e 

criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o tabelião 

de notas de qualquer responsabilidade civil e criminal.  

Art. 1402. Ao lavrar escritura ou substabelecimento, utilizando-se procuração ou substabelecimento 

oriundo de outro cartório, deverá ser consignado no texto a origem do documento, bem como o 

número do arquivo e folhas em que o instrumento de mandato foi arquivado. 

 

§ 1º. O tabelião de notas deverá ter cautela quanto a validade da procuração ou substabelecimento 

lavrado em cartório distinto da localidade de residência das partes ou que não coincida com a 

localização do imóvel objeto da transação, casos em que deverá ser exigido traslado ou certidões 

atualizadas e no original.  
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§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior deve ser feito: a) consulta na CENSEC, através do módulo 

operacional Central de Escrituras e Procurações – CEP, confirmando os dados relativos ao ato 

notarial apresentado; b) contato telefônico com o tabelionato de origem, anotando-se no verso o 

nome do responsável pela informação; e c) verificação da coincidência do número telefônico 

constante do traslado ou certidão com o cadastrado nos meios de comunicação, tais como: no site 

do Ministério da Justiça – Cadastro de Cartórios (http://www.mj.gov.br) ou no site da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado, no qual tenha sido lavrada a procuração ou substabelecimento.  

 

§ 3º. Ao lavrar ato em que utilize procuração ou substabelecimento passado em outro cartório, o 

reconhecimento do sinal público deverá ser feito mediante consulta à CENSEC, através do módulo 

operacional CNSIP.  

 

Art. 1403. Quando lavrado o instrumento público de revogação de mandato, de revogação de 

testamento e de substabelecimento de mandato sem reserva de poderes, escriturado no próprio 

cartório, o ato será anotado, imediatamente, à margem do ato revogado.  

 

§ 1º. Se o ato revocatório e o de substabelecimento de mandato sem reserva de poderes versarem 

sobre atos lavrados em outro cartório de qualquer unidade da Federação, será imediatamente 

comunicado ao tabelião de notas que lavrou o instrumento revogado ou o mandato substabelecido 

sem reservas.  

 

§ 2º. A comunicação a que se refere o parágrafo anterior deve ser realizada por carta registrada e 

arquivada em pasta própria, sendo permitida, ainda, entre cartórios do Estado do Espírito Santo, a 

utilização do envio por meio do sistema eletrônico, com a confirmação de remessa em meio físico 

ou pelo próprio sistema.  

 

Art. 1404. Poderá ser lavrado o ato de revogação de procuração sem a presença do mandatário, 

desde que não exista cláusula de irrevogabilidade. Parágrafo único. Deverá o mandante ser alertado 

da notificação ao mandatário. 
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2.2. REQUISITOS DAS PROCURAÇÕES 
 

*Análise dos documentos originais – conferir a autenticidade dos documentos apresentados 

para evitar fraudes e golpes 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé 

pública, fazendo prova plena. 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

I - data e local de sua realização; 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam 

comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas; 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes 

e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens 

do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade 

do ato; 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de 

que todos a leram; 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu 

substituto legal, encerrando o ato. 

§ 2o Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz 

assinará por ele, a seu rogo. 

§ 3o A escritura será redigida na língua nacional. 

§ 4o Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não 

entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir 

de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do 

tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

§ 5o Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-

se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o 

conheçam e atestem sua identidade. 
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PROVIMENTO Nº 61/2017-CNJ 

Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de informação do número do CPF, do CNPJ 

e dos dados necessários à completa qualificação das partes nos feitos distribuídos 

ao Poder Judiciário e aos SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS em todo o território 

nacional. 

Parágrafo único. As obrigações que constam deste provimento são atribuições dos 

cartórios distribuidores privados ou estatizados do fórum em geral, bem como de todos 

os serviços extrajudiciais. 

 

Art. 2º No pedido inicial formulado ao Poder Judiciário e no requerimento para a 

prática de atos aos serviços extrajudiciais deverão constar obrigatoriamente, sem 

prejuízo das exigências legais, as seguintes informações: 

I – nome completo de todas as partes, vedada a utilização de abreviaturas; 

II – número do CPF ou número do CNPJ; 

III – nacionalidade; 

IV – estado civil, existência de união estável e filiação; 

V – profissão; 

VI – domicílio e residência; 

VII – endereço eletrônico. 

 

Art. 3º O disposto no artigo anterior aplica-se aos inquéritos com indiciamento; 

denúncias formuladas pelo Ministério Público; queixas-crime; petições iniciais cíveis ou 

criminais; pedido contraposto; reconvenção; intervenção no processo como terceiro 

interessado; mandados de citação, intimação, notificação, prisão; e guia de recolhimento 

ao juízo das execuções penais. 

 

Art. 4º As exigências previstas no art. 2º, imprescindíveis à qualificação das partes, não 

poderão ser dispensadas, devendo as partes, o juiz e o responsável pelo serviço 

extrajudicial, no caso de dificuldade na obtenção das informações, atuar de forma 

conjunta, para regularizá-las. 

§ 1º O pedido inicial e o requerimento não serão indeferidos em decorrência do não 

atendimento do disposto no art. 2º se a obtenção das informações tornar impossível ou 

excessivamente oneroso o acesso à Justiça ou aos serviços extrajudiciais. 

§ 2º No pedido inicial e no requerimento, na hipótese do parágrafo anterior, deverá 

constar o desconhecimento das informações mencionadas no art. 2º, caso em que o juiz 

da causa ou o responsável pelo serviço extrajudicial poderá realizar diligências 

necessárias à obtenção. 

 

Art. 5º Os juízes e os responsáveis pelos serviços extrajudiciais poderão utilizar-se da 

Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), bem como poderão 



                             

CURSO: “ASPECTOS PRÁTICOS DAS PROCURAÇÕES”  

________________________________________________________________________________ 

16 

solicitar informações à Receita Federal do Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral para 

dar fiel cumprimento ao presente provimento. 

 

Art. 6º Nas causas distribuídas aos juizados especiais cíveis, criminais e de fazenda 

pública, os dados necessários à completa qualificação das partes, quando não tenham 

sido informados no pedido inicial, deverão ser colhidos em audiência. 

 

Art. 7º As corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal orientarão e 

fiscalizarão o cumprimento do presente provimento pelos órgãos judiciais e pelos 

serviços extrajudiciais. 

 

Art. 8º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

  

 

CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/ES (PROVIMENTO Nº 29/2009) 

 

Art. 537. Na lavratura de escrituras, processos de habilitação e termos para registro, 

deverá o notário ou registrador, ao qualificar os intervenientes no ato, ressalvadas as 

proibições legais, consignar todos os dados possíveis de identificação, como 

nacionalidade, profissão, idade, CPF/ CNPJ, documento de identificação, estado 

civil, domicílio e endereço completo, sendo vedadas expressões como “residentes 

neste município, distrito ou subdistrito”. 

 

Art. 648. As escrituras, para sua validade e solenidade, além de outros requisitos 

previstos em lei especial, devem conter: 

I – a data do ato, com indicação do local, dia, mês e ano de sua lavratura; 

II – o lugar onde foi lida e assinada, com endereço completo, se não se tratar da sede da 

serventia; 

III – o reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam 

comparecido ao ato; 

IV – manifestação de vontade das partes e dos intervenientes; 

V – o nome e a qualificação das partes e demais intervenientes, com expressa referência 

à nacionalidade, profissão, domicílio, residência e endereço, estado civil, e, quando se 

tratar de bens imóveis, o nome do cônjuge, o regime de bens e a data do casamento, 

número da cédula de identidade e repartição expedidora, número de inscrição no CPF 

ou 

CNPJ, quando for o caso, e se representados por procurador; 
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VI – menção ao livro, folha e serventia em que foi lavrada a procuração que ficará 

arquivada em livro próprio; 

VII – termo de encerramento, com assinaturas do tabelião ou substituto, das partes e 

dos intervenientes; 

VIII – indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto; 

IX – a declaração, quando for o caso, da forma de pagamento, se em dinheiro ou 

cheque, este identificado pelo seu número e nome do banco sacado, ou outra forma 

estipulada pelas partes; 

X – indicação da documentação apresentada, transcrevendo-se, de forma resumida, os 

documentos exigidos em lei; 

XI – a declaração de ter sido lida às partes e demais intervenientes, ou de que todos a 

leram. 

XII – referência expressa ao registro no Livro Protocolo de Escrituras, com indicação 

do número e da data. 

 

§ 1° As assinaturas das partes ou intervenientes serão sempre identificadas com o 

registro do nome por extenso de quem a apôs. 

 

§ 2°. Se alguma das partes ou intervenientes não souber assinar, outra pessoa capaz 

assinará a seu rogo, devendo o tabelião declarar na escritura tal circunstância e colher a 

impressão digital, indicando o polegar. Em torno de cada impressão deverá ser escrito o 

nome da pessoa a que pertence e a sua qualificação. 

 

Art. 654. As partes serão identificadas pelos seus nomes corretos, não se admitindo 

referências dúbias, tais como “também conhecido por”, “que também assina” ou 

referências que não coincidam com as que constam dos registros imobiliários anteriores. 

 

Art. 657. As serventias extrajudiciais com atribuição de notas deverão exigir, quando da 

lavratura de procuração, os seguintes documentos: 

a) procurações que contenham outorga de poderes para constituição, modificação ou 

extinção de direito real sobre bem imóvel: certidão negativa de ônus reais atualizada, 

cópia autenticada dos documentos de identificação do(s) outorgante(s) e outorgado(s), 

inclusive certidão de casamento, se for o caso, comprovante de residência do(s) 

outorgante(s) e cópia autenticada dos documentos das testemunhas e daquele que assina 

“a rogo”, quando cabível; 

b) demais procurações: cópia dos documentos de identificação do(s) outorgante(s) e 

do(s) outorgado(s), devendo o tabelião certificar no corpo do instrumento, que “a 

qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente foram declarados pelo 

outorgante, o qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem 
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como por qualquer incorreção, isentando assim o notário de qualquer responsabilidade 

civil e criminal”. 

 

Art. 658. Ao lavrar escritura ou substabelecimento, utilizando-se procuração ou 

substabelecimento oriundo de outra serventia, deverá o notário consignar no texto a 

origem do documento, bem como o número do arquivo e folhas em que o instrumento 

de mandato foi arquivado. 

§ 1°. O notário deverá ter cautela quanto a validade da procuração ou substabelecimento 

lavrado em serventia distinta da localidade de residência das partes ou que não coincida 

com a localização do imóvel objeto da transação, casos em que deverá ser exigido 

traslado ou certidões atualizadas e no original. 

§ 2°. Na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo recomenda-se que seja feito contato 

telefônico com o Tabelionato de origem, anotando-se no verso o nome do responsável 

pela informação e consulta na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

– CENSEC, através do módulo operacional Central de Escrituras e Procurações – CEP, 

confirmando os dados relativos ao ato notarial apresentado. Também deverá verificar se 

o número telefônico constante do traslado ou certidão coincide com o cadastrado nos 

meios de comunicação, tais como: no site do Ministério da Justiça – Cadastro de 

Cartórios (http://www.mj.gov.br) ou no site da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, 

no qual tenha sido lavrada a procuração ou substabelecimento. 

§ 3°. Ao lavrar ato em que utilize procuração ou substabelecimento lavrado em outra 

serventia, o reconhecimento do sinal público deverá ser feito mediante consulta à 

Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, através do módulo 

operacional Central Nacional de Sinal Público – CNSIP. 

 

*Nome do cônjuge, regime de bens do casamento: este requisito encontra justificativa no art. 

1.647 do Código Civil: Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 

autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os 

bens imóveis (...). 

 

É importante constar a data do casamento ou se o mesmo foi anterior ou posterior à vigência da Lei 

6.515/1.977. Esta informação permite verificar a existência ou não de pacto antenupcial, para fins 

de registro nos termos do art. 167, I, 12, c/c art. 244 e averbação, art. 167, II, 1, todos da Lei 

6.015/1.973. Assim, se o regime for da comunhão de bens e o casamento for anterior a 1.977, não 

existe pacto, pois este era considerado o regime legal. Se o casamento for posterior a 1.977 e o 

regime é o da comunhão universal de bens, haverá pacto, pois a partir da Lei do Divórcio, o regime 

legal passou a ser o da comunhão parcial.  

 

*Filiação: a filiação deve ser inserida na qualificação das partes.  

 

*CPF: este dado deve constar no instrumento público de procuração. Tal informação é necessária 
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para o de relatório junto à CENSEC. 

 

*EMAIL: deve constar o email das partes ou a declaração de que estes não possuem email.  

 

*CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA: pois o estado civil pode ser que haja alteração 

no estado civil das partes 

 

*CERTIDÃO ATUALIZADA DE PROCURAÇÃO QUE FOR UTILIZADA: pedir a certidão 

atualizada da procuração que for utilizada no ato de substabelecimento ou para a escritura de 

revogação da procuração e não somente a confirmação por telefone ou email, pois quem lavrar o ato 

poderá ser responsabilizado por ter utilizado procuração revogada. 

 

2.3. PROCURAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL 
 

*CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE: expedir a certidão no site 

www.indisponibilidade.org.br e lançar na procuração. 

 

*CERTIDÃO DE ÔNUS ATUALIZADA (EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE IMÓVEIS): 
pedir a certidão atualizada da matrícula do imóvel se for procuração para a venda de imóvel. 

 

 
 

* APRESENTAÇÃO DO IPTU (INSCRIÇÃO MUNICIPAL) SE O IMÓVEL FOR URBANO  

 

* APRESENTAÇÃO DO ITR SE O IMÓVEL FOR RURAL, BEM COMO O CCIR 

(CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL)  

http://www.indisponibilidade.org.br/
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2.4. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA 
 

A procuração em causa própria foi ressuscitada pelo Código Civil de 2002, diante das disposições 

do art. 685: 

 

Conferido o mandado com a cláusula “em causa própria”, a sua revogação não terá 

eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário 

dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis 

objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 

 

Na prática, a procuração em causa própria funciona como uma alienação disfarçada de mandato 

(compra e venda, cessão de crédito…), feita em exclusivo interesse do mandatário, que pode alienar 

a terceiro, ou transferir o bem ou direito para si, sem necessidade de prestar contas, sendo 

irrevogável, afora valer mesmo em caso de morte. Logo, corresponde a negócio feito e acabado – há 

pagamento do preço e quitação. 

 

É, portanto, negócio jurídico com aparência de procuração, porque em verdade o mandatário passa 

a agir em seu nome, e não em representação ao mandante. Na procuração em causa própria o 

vínculo entre mandante e mandatário não constitui uma relação típica de mandato, pela qual alguém 

recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses (art. 653, CC). 

 

Assim, parece não haver dúvida quanto à natureza da procuração em causa própria, tratando-se de 

ato de alienação, a exemplo da compra e venda ou da cessão. 

 

A procuração em causa própria difere do contrato consigo mesmo. Este refere-se a negócio jurídico 

que se torna possível em função do mecanismo da representação. Podendo o representante celebrar 

negócio jurídico com terceiro, atuando em nome do dominus negotii, se o faz consigo mesmo, 

configura-se o chamado autocontrato ou contrato consigo mesmo. E a procuração em causa própria, 

de procuração possui apenas o nome, pois trata-se de alienação gratuita ou onerosa. 

 

Procuração que a pessoa consegue, sem o outorgante, transferir o bem para si mesmo. 

 

Características: revogação sem eficácia (depois de contratado este não poderá ser revogado); não 

extinção do mandato com a morte (na procuração normal se o outorgante primeiro morre, toda a 

cadeia de substabelecimento acaba); dispensa de prestação de contas (previamente dispensado a 

prestação de contas). 

 

Requisitos: poderes para negociar consigo mesmo (instrumento traga em seu conteúdo para se 

negociar consigo mesmo); apresentação de todos os elementos do negócio principal (para que seja 

causa própria, é necessário que todos os elementos do negócio sejam retratados na procuração; ex.: 

procuração de causa própria para alienação em causa própria de um bem imóvel, é preciso cumprir 
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todos os requisitos da procuração – valor do negócio, forma de pagamento, preço/quitação, 

declarações legais que devem ser dadas na entrega da escritura, requisitos legais do instrumento 

principal, assinatura de OUTORGANTE E OUTORGADO (vendedor e comprador) – vontade 

manifestada de ambos – sob pena de não se tratar de procuração de cláusula “em causa própria”, 

caso falte algum elemento não se fala em causa própria os requisitos não se aplicam e os efeitos se 

encerram). 

 

 

Vedação ao negócio consigo mesmo 

 

Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o 

representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. 

 

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio 

realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. 

 

Verifica-se semelhança com a cláusula em causa própria, pois o mandante permite ao mandatário 

negociar consigo mesmo, com a diferença que com a procuração em causa própria existe alienação, 

deixando de ser simples autorização representativa, enquanto que pela autorização contida no art. 

117 a alienação para o próprio mandatário poderá ocorrer ou não. 

 

O que se deve exigir, para a hipótese, é que a procuração traga em seu bojo a fixação do preço, para 

que não fique a critério exclusivo do procurador (comprador). O artigo 489 do mesmo diploma 

fulmina de nulidade o negócio em que a fixação do preço é de livre arbítrio de uma só das partes, e 

embora não exista previsão de prazo, aconselha-se que seja este determinado, para que eventual 

desvalorização da moeda não venha a causar prejuízo ao mandante. 

 

Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de 

uma das partes a fixação do preço. 

 

Embora a semelhança, não há como confundir os institutos. Na procuração em causa própria o 

mandato é irrevogável, há pagamento e quitação, e prevalece mesmo com a morte, enquanto que na 

procuração referida no art. 117 os poderes podem ser revogados, a qualquer tempo, não há 

pagamento ou quitação, e revoga-se por óbito. 
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3. MODELOS DE PROCURAÇÕES 
 

3.1. PODERES GERAIS 
 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)40} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme 

documento{MI-(-/s/-/s)0} de identificação apresentado{MI-(-/s/-/s)0}, do que dou fé. Então por 

el{MI-(e/es/a/as)1132} me foi dito que por este público instrumento nomeia{MI-(-/m/-/m)6} e 

constitu{MI-(i/em/i/em)10} s{MI-(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} Procurador{MI-(-

/es/a/as)55} {OUTORGADO - OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} 

confere{MI-(-/m/-/m)40} poderes para: 1) representá-l{MI-(o/os/a/as)43}, ativa e passivamente, em 

juízo ou fora dele, em todos os atos que compete {MI-(ao/aos/à/às)39} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}; 

2) administrar, comprar, vender, alugar, doar, permutar, gravar ou de qualquer forma onerar ou 

prometer fazê-lo, bens móveis e/ou semoventes; comprar bens imóveis, direitos, ações e valores; 

assinar compromissos e obrigações; ajustar cláusulas, condições e  preços; dar e receber quaisquer 

garantias; pagar ou receber sinal, parcelas, prestações ou preço total; aceitar e recusar fiadores; 

assinar e aceitar quaisquer escrituras, inclusive rerratificação e revogação; aceitar domínio, direito, 

ação e posse; passar recibo e dar quitação; assinar termos de responsabilidade; chamar pela evicção 

de direito; assinar contratos de locação, rescindir ou transferí-los; concordar com termos, cláusulas, 

cálculos, condições e formas de pagamentos; receber aluguéis e indenizações; firmar recibo de 

aluguéis; fazer acordos e promover despejos, caso necessário; contratar obras necessárias à 

conservação e segurança dos imóveis d{MI-(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0}; participar de 

assembleia de condomínio, com os mais amplos e gerais poderes, podendo votar e ser votado, 

assinar atas e assinar convenções; 3) comprar, vender e/ou constituir empresas; abrir filiais; 

promover alterações e participar de cotas de ações de qualquer empresa independente de seu caráter 

jurídico; transferir, cancelar e/ou dar baixa em inscrição de CNPJ de empresa da qual {MI-

(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} seja{MI-(-/m/-/m)6} Sóci{MI-(o/os/a/as)9}; 4) abrir, 

movimentar, transferir e encerrar quaisquer contas, em quaisquer estabelecimentos de créditos 

bancários e/ou instituições financeiras, em quaisquer agências ou departamentos, especialmente 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BRADESCO S/A, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, HSBC, SICOOB, 

inclusive cadernetas de poupança e aplicações financeiras; comprar e vender ações; fazer cadastros 

e recadastros em geral; solicitar talões de cheques; emitir, endossar, sacar, sustar e assinar cheques; 

solicitar microfilmagens de cheques; endossar e assinar cheques para efeito de depósito; cancelar e 
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baixar cheques; retirar cheques devolvidos; sacar, depositar, solicitar saldos e extratos de contas; 

autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas ou por qualquer outro meio, 

inclusive eletrônico, caução ou desconto; fazer depósitos e retiradas de quantias mediante recibos e 

dar quitação; assinar contratos de empréstimo de qualquer gênero; assinar como avalista 

empréstimos de qualquer natureza e contratos bancários; passar recibo; cadastrar e/ou recadastrar 

senhas e contra-senhas bancárias e senhas para acesso à internet; cadastrar senhas de letras e 

códigos alfanuméricos para caixa eletrônico; solicitar 2ª via de cartões magnéticos, retirar cartões, 

cadastrar senhas, bloqueá-los ou desbloqueá-los; fazer aplicações, receber importâncias aplicadas, 

bem como seus juros e correções; reconhecer saldos de contas credoras e devedoras; assinar 

propostas ou contratos de aberturas de contas de depósitos e aberturas de créditos; emitir ou receber 

ordens de pagamentos de qualquer parte do País ou do Exterior; realizar operações de câmbio 

monetário; receber toda e qualquer quantia devida {MI-(ao/aos/à/às)39} Outorgante{MI-(-/s/-

/s)34}, inclusive vencimentos, salários, férias, pensões, benefícios, PIS/PASEP, FGTS, SEGURO 

DESEMPREGO e outras vantagens, assinando os necessários recibos e dando as respectivas 

quitações; 5) representá-l{MI-(o/os/a/as)43} perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, 

Municipais, Autárquicas e Sociedades de Economia Mista, JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E 

ELEITORAL, ALFÂNDEGA, INSS, MINISTÉRIOS DA FAZENDA, DO TRABALHO E DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, JUNTA COMERCIAL, SINDICATOS, OPERADORAS DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, OPERADORAS DE TELEFONIA E INTERNET, 

COMPANHIAS SEGURADORAS, COMPANHIAS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPAHIAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA, CESAN, EDP ESPÍRITO SANTO, DETRAN, CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, CARTÓRIOS EM GERAL E OUTROS 

ÓRGÃOS COMPETENTES, CONSULADOS, REPARTIÇÕES PARTICULARES, 

ESCOLAS, FACULDADES E UNIVERSIDADES, FARMÁCIAS E DROGARIAS, 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CRE METROPOLITANO, neles podendo resolver 

quaisquer assuntos do interesse d{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}; assinar, juntar e 

retirar quaisquer papéis e documentos; fazer cadastros e recadastros em geral; requerer seguro 

desemprego; fazer inscrições em concursos de quaisquer espécies; assinar todos os papéis e 

documentos necessários; retirar das agências dos Correios e Telégrafos cartas ou encomendas 

pertencentes {MI-(ao/aos/à/às)39} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, com ou sem registro e valor 

declarado; justificar votos em épocas de eleições, em nome d{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-

/s/-/s)34}; tratar de todos os assuntos referentes a Seguros de qualquer espécie, inclusive Seguro de 

vida, Seguro DPVAT, assinar contratos ou renovações, concordar ou discordar de valores, formas 

de pagamento, juros, multa e demais cláusulas e condições; efetuar recebimento de seguros, 

pecúlios, restituições de imposto de renda, salários e/ou benefícios; promover justificações 

administrativas e judiciais; interpor recursos de qualquer natureza; pagar impostos e assinar guias; 

fazer e assinar declaração de renda; assinar termos e qualquer documentação que se fizer 

necessário; comprar a vista e/ou a prazo remédios e utensílios; retirar medicamentos; parcelar 

débitos; solicitar instalação de linhas telefônicas, mudar a classe, desligar e religar; solicitar e 

renovar carteiras de plano de saúde; 6) defender todos os direitos e interesses d{MI-(o/os/a/as)43} 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, em qualquer JUÍZO, INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, NO FORO 
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GERAL; constituir advogado outorgando-lhe os poderes da Cláusula "AD JUDICIA"; propor, 

contra quem de direito, as ações competentes e defendê-l{MI-(o/os/a/as)43} nas contrárias, 

seguindo umas e outras até decisão final, usando os recursos legais e acompanhando-as; receber 

citação inicial, notificações e intimações; confessar e reconhecer a procedência do pedido; desistir, 

renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos; 

receber e dar quitação, podendo agir em juízo ou fora dele. Enfim, praticar todo e qualquer ato de 

interesse d{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, o que tudo dará por bom, firme e valioso 

a todo tempo, sendo vedado o substabelecimento. A qualificação d{MI-(o/os/a/as)56} 

procurador{MI-(-/es/a/as)55} e a descrição do objeto do presente foram declaradas pel{MI-

(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, {MI-(o qual/as quais/a qual/as quais)2327} se 

responsabiliza{MI-(-/m/-/m)40} civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer 

incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e criminal, de acordo 

com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da CGJ/ES. {COTACAO COM SELO11}. 

 

 

3.2. VENDA VEÍCULO / DETRAN / RETIRADA DO PÁTIO 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)2} {ATO - NOMES OUTORGANTES}, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme documentos de 

identificação apresentados, do que dou fé. Então por el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que, por 

este público instrumento, nomeia{MI-(-/m/-/m)40} e constitui{MI-(-/em/-/em)36} s{MI-

(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-/es/a/as)21} {OUTORGADO - 

OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} confere{MI-(-/m/-/m)40} 

poderes específicos e especiais para representar {MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34} 

junto ao DETRAN/........, CIRETRAN, PÁTIOS CREDENCIADOS, POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DO ........................., SEUS BATALHÕES E COMPANHIAS, BATALHÕES DE 

TRÂNSITO E OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES,  a fim de resolver qualquer assunto em 

nome d{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, com referência ao veículo a seguir 

caracterizado: Marca/Modelo ................, Cor .................., Ano/Fabricação ............., Ano/Modelo 

............., Chassi ..................., Renavam ............., Placa ..............., Espécie/Tipo .................., 

Combustivel ..................... (se for alienado constar: alienado ao Banco .................., 
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Motor........................), podendo solicitar 2ª via do CRV, 2ª via do licenciamento, laudos de 

vistorias, certidões, retirada do pátio do veículo apreendido em blitz ou por acidente; baixar multas, 

pagar taxas, impostos, emolumentos e quaisquer outras despesas; parcelar débitos de multas e 

IPVA; vistoriar, licenciar, firmar termos e compromisso; requerer e obter certidões e toda a 

documentação do mencionado veículo; conduzir o veículo em todo o Território Nacional; 

apresentar, retirar, assinar, juntar documentos e provas que se fizerem necessários; cumprir 

exigências; requerer, recorrer e alegar o que necessário for; enfim, praticar todos os demais atos que 

se fizerem precisos para o fiel desempenho do presente mandato, sendo vedado o 

substabelecimento. A qualificação d{MI-(o/os/a/as)56} procurador{MI-(-/es/a/as)55} e a descrição 

do objeto do presente foram declaradas pel{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, {MI-(o 

qual/os quais/a qual/as quais)2525} se responsabiliza{MI-(-/m/-/m)40} civil e criminalmente por 

sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer 

responsabilidade civil e criminal, de acordo com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da 

CGJ/ES. {COTACAO COM SELO11} 

 

3.3. VENDA DE IMÓVEL 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)36} {ATO - NOMES OUTORGANTES}, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme 

documento{MI-(-/s/-/s)0} de identificação apresentado{MI-(-/s/-/s)0}, do que dou fé. Então por 

el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que por este público instrumento nomeia{MI-(-/m/-/m)40} e 

constitui{MI-(-/em/-/em)36} s{MI-(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-

/es/a/as)21} {OUTORGADO - OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} 

confere{MI-(-/m/-/m)40} poderes para o fim de vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a 

quem convier, pelo preço e condições que ajustar, o imóvel a seguir descrito: "(dados do imóvel 

conforme certidão de ônus)", devidamente matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis 

de ........................-....., sob o nº ....... de ordem do Livro ..........,  podendo para tanto: estabelecer 

cláusulas, condições, preços e formas de pagamento; praticar todos os atos necessários para efetuar 

a transação; receber sinal, princípio de pagamento ou pagamento total; outorgar, assinar e aceitar 

quaisquer escrituras públicas, inclusive rerratificação, revogação, termo de cessão e transferência; 

aceitar domínio, direito, ação e posse; chamar pela evicção de direito; assinar contratos particulares 
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de qualquer natureza; assinar contrato de locação; receber aluguéis e firmar os respectivos recibos; 

assinar livros, papéis e formulários; juntar e retirar documentos; prestar declarações; efetuar 

pagamento de impostos e emolumentos; transmitir direito, ação, domínio e posse; responder pela 

evicção; autorizar cancelamentos, averbações e matrículas, se obrigando a dar a venda por boa, 

firme e valiosa; podendo, ainda, representar {MI-(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} perante 

todas as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Cartórios de 

Tabelionato Notas e de Registro de Imóveis e Prefeituras, neles podendo assinar e requerer, 

juntar e desentranhar quaisquer guias, papéis, requerimentos, documentos e o que mais se torne 

necessário, assinar recibos e dar quitação do que for pago, enfim, praticar todos os demais atos 

necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o substabelecimento. 

Foram-me apresentados e ficam arquivados nesta Serventia Notarial os seguintes documentos: I) 

Certidão negativa de ônus reais, inclusive de ações reais e pessoais reipersecutórias, nº 

_____________, emitida em _________, pelo Cartório de Registro de Imóveis 

__________________; e II) Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - Relatório de 

Consulta de Indisponibilidade emitido em ________, às ________ h, referente ao CPF nº 

_______________ em nome de ______________________, resultado: _____________, expedido 

conforme Provimento CGJ/SP nº 13/2012, de 14/05/2012, código HASH: _______________ . A 

qualificação d{MI-(o/os/a/as)56} procurad{MI-(or/ores/ora/oras)2262} e a descrição do objeto do 

presente foram declaradas pel{MI-(o/os/a/as)43} Outorgant{MI-(e/es/e/es)1070}, {MI-(o qual/os 

quais/a qual/as quais)2525} se responsabiliz{MI-(a/am/a/am)41} civil e criminalmente por sua 

veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer 

responsabilidade civil e criminal, de acordo com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da 

CGJ/ES. {COTACAO COM SELO11} 

 

 

3.4. COHAB 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (19/12/2017) em Cartório, sito na 

Avenida João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado 

do Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como 

Outorgante, ___________. Pelo Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e 

criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste 

ato e que esses são autênticos e verdadeiros. O presente identificado e reconhecido por mim, 

pela documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidade do apresentante, de 

cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. E pelo Outorgante me foi dito que, por este 
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público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador ___________; a quem 

conferem poderes específicos para vender, compromissar a venda, ceder e transferir direitos, ou por 

qualquer forma, alienar, anuir ou onerar em favor de quem entender, o imóvel (DESCREVER O 

IMÓVEL); podendo para tanto, dita procuradora, outorgar, assinar e receber quaisquer Escrituras 

Públicas ou Contratos Particulares de Cessão e Transferência de Direitos ou de Compra e Venda 

com ou sem Sub-Rogação de Dívida Hipotecária e Mútuo e outros instrumentos que se fizerem 

necessários, com todas as cláusulas e solenidades necessárias à validade deles, transmitir posse, jus 

domínio, direito e ação, responder pela evicção de direito, transferir financiamento e dívida 

hipotecária, estabelecer e aceitar preços, condições, prazos, concordar com todos os termos, 

cláusulas, condições e valores, descrever e confrontar dito imóvel, fazer quitações, cancelar apólice 

de seguro, se for o caso, assinar aditivos contratuais, requerimentos, ofícios, re-ratificações de 

qualquer natureza, quer relativos a valores, prazos e outros, inclusive aqueles necessários para 

suprir equívocos ou omissões e satisfazer exigências do competente registro imobiliário, renegociar 

a dívida, prestar declarações e informações, requerer averbações, juntar e retirar documentos, fazer 

acertos e firmar compromissos, requerer e retirar carnês, assumir e liquidar dívidas, ceder, transferir 

e passar direitos e obrigações de contratos públicos ou particulares, inclusive de contrato de 

mútuo porventura firmado perante a COHAB-ES tendo por objeto financiamento para 

aquisição de materiais de construção, cesta básica e outros, ou ainda, de prestação de serviços 

de qualquer natureza; representá-los para esse fim, perante todas as repartições públicas, 

federais, municipais, estaduais e autárquicas, cartórios em geral, tais como, de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos, Tabelionatos e Outros, instituições bancárias, companhias de 

seguros, CREA, IAPAS, e especialmente perante a COMPANHIA DE HABITAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB-ES, podendo requerer e 

retirar autorização para lavratura de escritura pública, carta e/ou ofício de liberação de 

hipoteca, guia de transmissão especial junto à Administração Tributária da Secretaria de 

Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, praticando, enfim, todos os demais atos 

indispensáveis que se fizerem necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento do presente mandato, 

mesmo que aqui não expressamente enunciados, podendo substabelecer. Conforme determina o 

art. 14, do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça – Corregedoria Nacional 

de Justiça, datado de 25 de Julho de 2014, assinado pelo Exmº. Sr. Dr. Conselheiro Guilherme 

Calmon, Corregedor Nacional de Justiça em exercício, foram realizadas buscas, na presente 

data, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, não sendo encontrado 

qualquer anotação de Indisponibilidade de Bens em nome dos OUTORGANTES e 

reciprocamente OUTORGADOS que impeçam a lavratura deste ato, de acordo com Relatório 

de Consulta de Indisponibilidade emitido às XXXXX, do dia XXXXX – Código HASH 

XXXXXXXXXX. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, 

comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do 

Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em 

público e raso. DOU FÉ. Emolumentos: Tab. 07, Item V R$ 28,37, Farpen R$ 3,90, Funepj R$ 

2,84, Total R$ 37,95. 
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3.5. FACULDADES / INSCRIÇÃO, MATRÍCULA, RETIRAR DIPLOMAS 
 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (30/11/2017), em Cartório, sito na 

Avenida João Calmon, nº 735, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito 

Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como Outorgante 

___________. Pela Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que 

todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses 

são autênticos e verdadeiros. A presente identificada e  reconhecida por mim, pela 

documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidade dos apresentantes, de cuja 

identidade e capacidade jurídica  dou fé. Então por ela  me foi dito que, por este público 

instrumento, constitui sua bastante procuradora ___________; a quem confere poderes amplos e 

especiais para em nome da outorgante requerer, tirar cópia, retirar o original, ter vista do 

histórico escolar, diplomas, certificados e outros quaisquer documentos em nome da 

Outorgante junto à FACULDADE UNESC DE COLATINA, podendo para tanto a dita 

procuradora requerer,  assinar o que convier, apresentar provas, juntar e retirar 

documentos, prestar declarações, passar recibos de entrega de documentos, retirar documentos 

necessários, assinar requerimentos, pagar taxas e emolumentos, e enfim praticar todos os demais 

atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. Escrita esta e lida em voz alta à 

parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de 

testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, 

_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. 

DOU FÉ. Emolumentos: Tab. 07, Item V R$ 28,37, Farpen R$ 3,90, Funepj R$ 2,84, Total R$ 

37,95. 
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3.6. DIVÓRCIO 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)36} {ATO - NOMES OUTORGANTES 

SEPARADOS ( - )}, NA FORMA ABAIXO:  

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme documentos de 

identificação apresentados, do que dou fé. Então por el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que, por 

este público instrumento, nomeia{MI-(-/m/-/m)6} e constitui{MI-(-/em/-/em)2} s{MI-

(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-/es/a/as)21} {OUTORGADO - 

OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} confere{MI-(-/m/-/m)40} 

poderes específicos para representar {MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34} perante 

qualquer Cartório de Notas e/ou Registro Civil para aceitar, concordar e assinar a Escritura 

Pública de Divórcio Direto (ou Divórcio por conversão.............), promover averbações, concordar, 

discordar, requerer, alegar justificar, prestar declarações e informações, assinar o que for preciso e 

exigido, juntar, assinar e desentranhar documentos; firmar acordo, receber, assinar recibo e dar 

quitação, defender todos os direitos e interesse d{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}; e, 

ainda, declarar: 1) DO CASAMENTO: que se casou com _____________ no dia 

____________________, pelo regime de ___________________, conforme Certidão de Casamento 

expedida em __________________ pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 

_______________________, Matrícula ________________________; 2) DOS FILHOS: que da 

união não resultou filho(s). (ou, que da união resultou ____ filhos, quais sejam: _____________, 

nascido em _______, portador da Carteira de Identidade nº ________ expedida em _________ pela 

_________, inscrito no CPF/MF sob nº _______________); 3) DO NASCITURO: que não tem 

conhecimento sobre eventual estado gravídico de ________________, inexistindo em razão disso 

direito ao nascituro, o que é feito para os fins do artigo 714, IV do Código de Normas, alterado pelo 

Provimento nº 01/2016 da CGJ/ES; 4) DO NOME DAS PARTES: que concorda com opção de 

mudança (ou com a manutenção) do nome de __________________, (que passará a ser 

______________); 5) DOS ALIMENTOS: que não necessita de pensão de seu(a) ex-

companheiro(a), eis que suas atividades profissionais promovem, individualmente, sua 

sobrevivência digna; 6) DOS BENS: que não possuem bens comuns a partilhar; 7) DA 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA: que foi assistido juridicamente pelo Dr(a). _______________, que 

{MI-(o/os/a/as)9} assessorou, aconselhou e advertiu das consequências do divórcio; 8) DAS 

DECLARAÇÕES: I) que de livre e espontânea vontade, sem constrangimento, coação, 

induzimento e sem qualquer vício de consentimento constante no Código Civil/2002, tem ciência de 

que, em decorrência do divórcio, ficarão extintos todos os deveres da união, não havendo 
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possibilidade de reconciliação, exauridas as tentativas visando essa finalidade, manifestando a 

vontade espontânea, inequívoca e isenta de vícios em não mais manter o vínculo conjugal e 

matrimonial e deseja sua dissolução/extinção; II) que o divórcio a ser realizado preserva seus 

interesses, ressalvando-se eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros; III) que foi advertido 

de que a escritura só produzirá efeitos contra terceiros após sua averbação no assento de casamento, 

motivo pelo qual se compromete a encaminhá-la ao competente Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais de ________; IV) que está ciente das consequências do divórcio, firme no 

propósito de pôr fim ao vínculo matrimonial e a sociedade conjugal sem hesitação, com recusa de 

reconciliação, do que declaram também terem sido ouvidos, aconselhados e advertidos pelo 

Advogado que o assiste; V)que tem ciência de que uma vez dissolvida a sociedade e o vínculo 

conjugal, passará a ter o estado civil de DIVORCIADO; podendo, enfim, praticar todos os demais 

atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o 

substabelecimento. O presente instrumento terá validade de 30 (trinta) dias, a contar da presente 

data, conforme prescreve o artigo 36, in fine, da Resolução nº 35/2007-CNJ. A qualificação d{MI-

(o/os/a/as)56} procurador{MI-(e/es/a/as)1133} e a descrição do objeto do presente foram 

declaradas pel{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, {MI-(o qual/os quais/a qual/as 

quais)2525} se responsabiliza{MI-(-/m/-/m)40} civil e criminalmente por sua veracidade, bem 

como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e 

criminal, de acordo com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da CGJ/ES. {COTACAO 

COM SELO11} 

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ___________, 

NA FORMA ABAIXO: 

  
SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que 

no dia 06 do mês de agosto do ano de dois mil e dez (2010), nesta Cidade e Comarca de Linhares, 

Estado do Espírito Santo, perante mim Tabelião de Notas, compareceu como 

outorgante: __________, brasileira, natural de Rio Bananal/ES, nascida aos 02/08/1956, filha de 

Izidoro Pereira e Arlete Silva Pereira, casada, costureira, portadora da CI nº 952471 SPTC/ES, 

inscrita no CPF/MF sob o nº 019.788.037-10, residente na Avenida Central, Quadra 11, Lote 32, 

apto. 202, Jardim Savoi, Ilhéus/BA.Pela Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade 

civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura 

deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros. A presente identificada e  reconhecida por 

mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidade da 

apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica  dou fé. Então por ela me foi dito que, 

por este público instrumento, constitui seu bastante procurador _____, brasileiro, natural de 

Rio Bananal/ES, nascido aos 26/04/1981, filho de Carlinho Pereira dos Santos e Maria Pereira dos 

Santos, solteiro, alinhador, portador da CI nº 1880046 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 

053.457.877-27, residente na Av. José Armani, nº 106, Conjunto Linhares V, Linhares/ES, a quem 

confere poderes amplos e ilimitados, especiais para assinar Escritura pública de Divórcio conforme 
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o artigo 1124-A, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 11.441 de 2007 e de 

acordo com a Emenda Constitucional nº 66, que deu nova redação ao artigo 226, parágrafo sexto, da 

Constituição Federal de 1988, publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de Julho de 2010, 

com as seguintes cláusulas e formalidades de estilo que seguem, em obediência ao artigo 36, da 

Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 1. O casal contraiu matrimônio no dia 23 

de novembro de 1974, nos termos de certidão de casamento lavrada sob o termo nº 3047, do Livro 

B11, fls. 89, sob o regime da comunhão universal de bens, no Cartório de Notas e Registro Civil do 

Distrito de Rio Bananal/ES; 2. Do casamento tiveram os filhos: _____________, todos maiores e 

capazes; 3. Estando, portanto, devidamente cumpridos os requisitos previstos no artigo 226, 

parágrafo sexto, da Constituição Federal de 1988, de acordo com a Emenda Constitucional nº 66, 

publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de Julho de 2010, o casal deseja realizar o 

seu Divórcio Consensual, através de escritura pública a ser lavrada em Cartório, com fundamento 

na Lei 11.441/07; 4. Ambas as partes possuem condições financeiras para arcar com o próprio 

sustento, não havendo necessidade de prestação alimentícia; 5. O casal não possui bens a partilhar; 

6. A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou seja, "_________"; podendo para isto seu dito 

procurador prestar declarações, transmitir direitos, dar quitação, pagar impostos, taxas e 

emolumentos, representar perante as repartições públicas, Estadual, Federal, Municipal, Cartórios 

em geral, protocolar petições, assinar o que for necessário, inclusive escritura de re-ratificação e/ou 

aditamento, e, bem como assinar e receber em nome da Outorgante, uma Escritura pública 

de Divórcio, podendo assinar o que for necessário; e finalmente praticar todos os demais atos em 

direito permitido para o fiel desempenho deste mandato e substabelecer. A presente procuração é 

outorgada com prazo de validade de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 36, da Resolução nº 35 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ. OS DADOS FORNECIDOS 

NESTA PROCURAÇÃO FORAM TODOS FORNECIDOS POR DECLARAÇÃO DA 

OUTORGANTE. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, 

comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do 

Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em 

público e raso. DOU FÉ.  
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3.7. AD JUDICIA 
 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que, aos 

dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016), em Cartório, situado na 

Av. João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares,Comarca da Terceira Entrância do Estado do 

Espírito Santo, perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante, ___________. Pela 

Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos 

foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e 

verdadeiros. A presente identificada e reconhecida por mim, pela documentação pessoal que 

me foi apresentada, de responsabilidade da apresentante, de cuja identidade e capacidade 

jurídica  dou fé. E pela Outorgante me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e 

constitui seus bastante procuradores ___________ e ___________; a quem confere os poderes 

para agirem isoladamente com poderes da cláusulas "ad judicia" e "et extra", para contratar 

advogado para o foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância, Tribunal, Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, em processos de quaisquer natureza, podendo propor ações, 

apresentar recursos, contestação, defesas em geral, para a defesa de seus direitos e interesses, 

prestar compromissos e declarações, impugnar, confessar, conferir, desistir, recorrer, prestar 

depoimentos, comparecer em audiências, receber e assinar notificações judiciais, citação e 

intimação, realizando e assinando o que necessário for, prestar e obter informações, prestar 

declarações exigidas por lei, sob pena de responsabilidade civil e penal, com poderes de 

representação junto às Varas Comuns e/ou Especiais, para fins específicos de acompanhar, retirar e 

dar andamento em processos, apresentar documentação, pedir vistas, efetuar a retirada de A.R.; 

cumprir exigências, tomar ciência de despachos, retirar editais, pagar custas, ter vistas e tirar cópias 

de processos, produzir provas, comparecer em audiências, receber e assinar notificações 

extrajudiciais, apresentar, juntar e retirar documentos, prestar quaisquer declarações, justificações, 

informações, esclarecimentos; poderes ainda para resolverem todos e quaisquer assuntos que 

necessite a presença e/ou assinatura da outorgante junto ao PROCON - Programa de 

Proteção e Defesa do Consumidor, podendo tudo requerer, apresentar, juntar e retirar documentos, 

assinar documentos, concordar, discordar, assumir compromissos, assinar requerimentos, exibir, 

solicitar informações, fazer provas e justificações, cumprindo exigências necessárias e correlatas, 

prestar declarações, discordar delas, prestar e obter informações, pagar taxas necessárias, prestar 

declarações exigidas por lei, sob pena de responsabilidade civil e penal; enfim praticar todos os 

demais atos relativos e necessários para o bom e fiel desempenho do presente mandato, podendo 

substabelecer, sendo totalmente da outorgante e outorgados a responsabilidade civil e criminal 

pelos poderes aqui conferidos e declarações prestadas, bem como atos que venham a ser 

praticados, respectivamente, isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação da Outorgante e Outorgado e os elementos 
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relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes e que 

por elas se responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá erros que impliquem na 

alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, 

aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, 

Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, 

subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  

 

 

3.8. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – RECURSOS HUMANOS 
 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (03/03/2017), em Cartório, sito na 

Avenida João Calmon, 735, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito Santo, 

perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante, ___________. Pela Outorgante me foi dito 

sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados 

nos originais para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e verdadeiros. A presente 

identificada e reconhecida por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de 

responsabilidade da apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. Então por 

ela me foi dito que, por este público instrumento, constitui sua bastante procuradora 

___________  (dados fornecidos por declaração do outorgante); a quem confere poderes para 

resolver todos e quaisquer assuntos que necessite a presença e/ou assinatura da outorgante 

referente a rescisão do contrato de trabalho da outorgante junto à empresa ___________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ___________, podendo representá-

la junto ao Sindicato competente, Ministério do Trabalho, em seus órgãos e departamentos, 
podendo tudo requerer, assinando o que preciso for, fazer homologação, apresentar, juntar, requerer 

e retirar documentos, assumir e firmar compromissos, receber as importâncias devidas, passar os 

competentes recibos e dar as respectivas quitações, prestar declarações exigidas por lei sob pena de 

responsabilidade civil e penal, prestar declarações orais ou escritas, acordar, discordar, exigir, 

transigir, cumprir exigências; enfim praticar todos os demais atos relativos e necessários para o bom 

e fiel desempenho do presente mandato, vedado o substabelecimento, sendo totalmente da 

outorgante e outorgada a responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e 

declarações prestadas, bem como atos que venham a ser praticados, respectivamente, 

isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a 

qualificação da Outorgante e Outorgada e os elementos relativos ao objeto do presente 

instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes e que por elas se responsabilizam, pois 
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este Cartório não corrigirá erros que impliquem na alteração da substância do ato. Escrita esta 

e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a 

presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, 

_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. 

DOU FÉ.  

 

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE ___________, NA 

FORMA ABAIXO:  

 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos vinte 

e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze (21/08/2013) em Cartório, sito na Av. João 

Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito 

Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceram como Outorgantes, 

___________; ___________; e, ___________. Os presentes identificados e reconhecidos como os 

próprios por mim, Tabelião, consoante documentação pessoal apresentada, juridicamente capaz, de 

cuja identidade e capacidade Jurídica dou fé. E pelos Outorgantes me foi dito que, por este público 

instrumento, nomeiam e constituem seu bastante procurador ___________; a quem conferem 

poderes especiais para  em conjunto ou isolamente,  tratar dos assuntos referentes ao 

Cadastro e Registro de Empregados, podendo escriturar Livros ou Fichas Trabalhistas, 

elaborar e assinar todos os documentos relacionados ao processo de Admissão e Demissão de 

funcionários da Outorgante, podendo acompanhar Acordos de Dissídios Trabalhistas, de 

Compensação de Horas, podendo assinar Contratos de trabalho de funcionários da 

Outorgante, procedendo a admissões contratuais, demissões, podendo dito procurador assinar 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, assinar rescisões de contrato de trabalho, 

contra-cheques, assinar cartas de dispensa, ficha de registro, papéis, guias, requerimentos, 

contratos; dar e assinar recibos de quitação de natureza trabalhista; juntar e desentranhar 

documentos e papéis, prestar declarações e informações; elaborar a folha de pagamento 

mensal dos funcionários, bem como de aviso prévio, horas extras, férias, 13º salário e recibos 

de salários e autônomos; elaborar e enviar guias para recolhimento dos impostos e encargos 

sociais, tais como, GPS, GFIP, GRFC, PIS, IRRF, Contribuição Sindical, Confederativa e etc; 

elaborar e entregar RAIS (Lei 76.900/75) e DIRF (Art. 929 do Decreto 3.000/99 e IN SRF 

140/2002); atender à fiscalização Previdenciária e Trabalhista; podendo ainda participar de 

homologação dos Contratos de Trabalho dos funcionários da Outorgante, podendo ainda dito 

procurador representar junto às agências da Caixa Econômica Federal, para fazer o 

levantamento do 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, assinar termos, livros de funcionários, ou quaisquer outros documentos e papéis e o 

que mais for exigido; e ainda poderes representá-la junto ao Sindicato competente e/ou 

Ministério do Trabalho, com o fim especial de assinar a homologação em nome da 
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Outorgante, podendo o dito procurador apresentar, juntar e retirar documentos necessários, 

firmar compromissos, atender exigências necessárias, obter informações, dar recibo e 

quitação da importância ora recebida; enfim praticar todos atos relativos ao fiel cumprimento 

mandato, podendo substabelecer. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, 

aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, 

Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, 

subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ 

 

3.9. ASSINAR CONTRATOS FIES 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO:  
 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que, aos 

vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (27/03/2017) em Cartório, sito na 

Av. João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do 

Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como Outorgante,  

___________. Pelo Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que 

todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato e que esses 

são autênticos e verdadeiros. O presente identificado e reconhecido por mim, pela 

documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidade do apresentante, de cuja 

identidade e capacidade jurídica dou fé. Então por ele me foi dito que, por este público 

instrumento, constitui sua bastante procuradora ___________ (dados fornecidos por declaração 

do outorgante); a quem confere poderes para resolver todos e quaisquer assuntos que necessite 

a presença e/ou assinatura do outorgante referente ao Contrato do Financiamento Estudantil 

ou Aditamento do FIES nº ___________, em nome do outorgante, na qualidade de estudante, 

podendo assinar o que preciso for junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em quaisquer 

de suas agências na cidade de Linhares/ES, podendo assinar todo e qualquer documento 

referente ao FIES, cujas cláusulas são de suas ciências e totais concordâncias, podendo para tanto, 

dita procuradora assinar o respectivo instrumento contratual, anuir a todas as suas cláusulas, 

assumir responsabilidades, firmar compromissos e declarações perante a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DE LINHARES/ES e perante a instituição de Ensino Superior, requerendo e 

assinando o que preciso for, cumprir exigências e formalidades de estilo, apresentar, juntar e retirar 

documentos, dar entrada e retirar certidões, assinar guias e requerimentos, concordar, discordar, 

assumir e firmar compromissos, pagar taxas e demais emolumentos, dar recibo e quitação, fazer 

provas e justificações, cumprindo exigências necessárias e correlatas, prestar declarações exigidas 

por lei, sob pena de responsabilidade civil e penal, praticando, enfim, todos os demais atos relativos 

e necessários ao fiel e completo desempenho deste mandato, podendo substabelecer, sendo 

totalmente do outorgante e outorgada a responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui 
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conferidos e declarações prestadas, bem como atos que venham a ser praticados, 

respectivamente, isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E 

DOU FÉ QUE a qualificação do Outorgante e Outorgada e os elementos relativos ao objeto do 

presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes, e que por elas se 

responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá erros que impliquem na alteração da 

substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e 

assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 

5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e 

assino em público e raso. DOU FÉ 

 

 

3.10. INVENTÁRIOS 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)36} {ATO - NOMES OUTORGANTES 

SEPARADOS ( - )}, NA FORMA ABAIXO: 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme documento de 

identificação apresentado, do que dou fé. Então por el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que, por este 

público instrumento, nomeia{MI-(-/m/-/m)6} e constitui{MI-(-/em/-/em)2} s{MI-

(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-/es/a/as)21} {OUTORGADO - 

OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} confere{MI-(-/m/-/m)40} 

poderes específicos e restritivos para representar {MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34} 

perante qualquer Cartório de Notas e/ou Registro de Imóveis para aceitar, concordar e assinar 

Escritura Pública de Inventário com Partilha Amigável, Aditamentos e/ou Rerratificação 

relacionados aos bens deixados em razão do falecimento de _____________ (NOME DO 

FALECIDO), falecido em _________, conforme se verificou da Certidão de Óbito expedida em 

__________ pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de ___________, podendo, para 

tanto: requerer abertura de inventário extrajudicial; firmar compromissos de inventariante, 

prestando primeiras, últimas e demais declarações necessárias; assinar partilhas; concordar com 

contas de avaliação; discordar, transigir, confessar, desistir, fazer acordos, receber e dar quitação; 

assumir compromissos de inventariante; nomear e escolher representante do espólio ou 

inventariante; declarar os eventuais débitos e obrigações existente em nome do de cujus; prestar 

declaração quanto aos bens e aos herdeiros; atribuir, para efeito fiscal e de partilha, o valor venal 
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correspondente ao exercício do falecimento; requerer adjudicações; aceitar o quinhão 

correspondente a sua parte na herança; receber em devolução impostos pagos em exceção; dar e 

aceitar quitação; juntar e desentranhar documentos; apresentar provas; aceitar, requerer, alegar, 

promover e assinar o que necessário for; podendo, ainda, representá-l{MI-(o/os/a/as)9} perante 

Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Cartórios de Tabelionato de Notas e 

Registro de Imóveis, Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Prefeituras e demais órgãos 

competentes, neles podendo assinar quaisquer documentos e/ou termos judiciais, contratos, distratos 

e aditivos, inclusive de inventariante, concordar ou não com dívidas passivas, cobrar amigável ou 

judicialmente as ativas, liquidar qualquer negócio em nome do Espólio, requerer alvarás, pagar 

taxas, impostos e demais emolumentos, solicitar e obter certidões, firmar acordos e compromissos, 

prestar declarações, cumprir exigências, recorrer, concordar ou discordar, aceitar e quitar; contratar 

e constituir advogado para defender todos os direitos e interesses d{MI-(o/os/a/as)9} 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} na realização do Inventário Extrajudicial, bem como em qualquer 

JUÍZO, INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, no foro em geral, outorgando-lhe os poderes da Cláusula 

"AD JUDICIA", e para variar, propor ação, transigir, desistir, concordar, discordar, fazer acordo, 

firmar compromissos, confessar e/ou recorrer. Enfim, praticar todos os demais atos necessários ao 

bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento. A qualificação 

d{MI-(o/os/a/as)56} procurad{MI-(or/ores/ora/oras)2262} e a descrição do objeto do presente 

foram declaradas pel{MI-(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, {MI-(o qual/os quais/a qual/as 

quais)2525} se responsabiliza{MI-(-/m/-/m)40} civil e criminalmente por sua veracidade, bem 

como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e 

criminal, de acordo com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da CGJ/ES. {COTACAO 

COM SELO11} 

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________ E SUA ESPOSA ___________, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos vinte 

e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (22/12/2017), em Cartório, situado 

na Avenida João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca da Terceira Entrância do 

Estado do Espírito Santo, perante mim Tabelião, compareceram como Outorgantes, ___________ e 

___________, endereço eletrônico: ___________, e residentes a ___________. Pelos Outorgantes 

me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram 

apresentados nos originais para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e verdadeiros. 

Os presentes identificados e reconhecidos por mim, pela documentação pessoal que me foi 

apresentada, de responsabilidade dos apresentantes, de cujas identidades e capacidade 

jurídica dou fé. Então por eles me foi dito que, por este público instrumento, constituem sua 

bastante procuradora ___________, que declara não possuir endereço eletrônico (dados 

fornecidos por declaração dos outorgantes); a quem conferem poderes especiais para constituir 
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advogado com a cláusula "ad judicia", para o foro em geral, perante qualquer Juízo, 

Instância ou Tribunal, podendo promover a abertura do inventário em Juízo ou em Cartório 

Extrajudicial de Notas dos bens deixados pelo óbito da Srª. ___________, que era brasileira, 

casada, aposentada, natural de Santa Teresa-ES, filha de ___________, que veio a falecer no dia 

___________, conforme Certidão de Óbito lavrada sob nº ___________, fls. ___________, do livro 

___________, emitida pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de ___________, 

datada de ___________,  podendo a dita procuradora assinar Escritura Pública de Inventário e 

Partilha, Cessão e Transferência de Direitos Hereditários para si ou para quem este indicar, 

adiantamento de legitima, requerer arrolamento, partilha amigável dos bens havidos por falecimento 

da Sr. ___________, podendo inclusive assinar escrituras de aditamento, rerratificações e outras 

que se fizerem necessárias, nomear inventariante em nome dos outorgantes, ajustar o preço; passar 

recibos; dar e receber quitação; aceitar cláusulas e condições; pagar impostos, taxas e contribuições, 

assinar petições, procurações, guias e pedidos de avaliação de impostos, podendo ainda representá-

los perante Cartórios de Imóveis; podendo solicitar certidões negativas; transmitir e receber posse, 

jus, direito, domínio, ação e servidão; constituir advogados; representar e defender os Outorgantes 

perante as Repartições Públicas competentes, tais como Receita Federal, Estadual, Prefeitura, dar 

área, limites, benfeitorias e confrontações, responder pela evicção de direito e pela clausula 

constituti, representar os OUTORGANTES perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, 

Municipais e/ou Autarquias, Receita Federal e Estadual, Cartórios de Notas e de Registro de 

Imóveis, para tudo requerer, outros que fizerem necessários em defesa dos direitos e interesses dos 

OUTORGANTES, prestar declarações, pagar impostos e taxas; promover registros e/ou averbações, 

requerer avaliações, pagar imposto de transmissão e/ou laudêmios, discordar deles, requerer e 

retirar certidões negativas, prestar e obter informações, prestar declarações exigidas por lei, sob 

pena de responsabilidade civil e penal; enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel e completo 

desempenho do presente mandato, o que tudo dará por bom, firme e valioso, vedado o 

substabelecimento, sendo totalmente dos outorgantes e outorgada a responsabilidade civil e 

criminal pelos poderes aqui conferidos e declarações prestadas, bem como atos que venham a 

ser praticados, respectivamente, isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação dos Outorgantes e Outorgada e os elementos 

relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes. E que 

por elas se responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá erros que impliquem na 

alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, 

aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, 

Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz digitar, 

subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  
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3.11. MODELOS PARA CAIXA 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (09/10/2017) em Cartório, sito na 

Avenida João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado 

do Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como 

Outorgante___________. Pelo Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e 

criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste 

ato e que esses são autênticos e verdadeiros. O identificado e reconhecido por mim, pela 

documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidade do apresentante, de cuja 

identidade e capacidade jurídica dou fé. E pelo Outorgante me foi dito que, por este público 

instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador ___________; com amplos poderes 

para contrair empréstimos/arrendamento/parcelamento na CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, representada pela Superitendência Regional, podendo acompanhar e dar andamento ao 

processo habitacional nº., podendo abrir, movimentar e liquidar contas, tomar ciências dos 

despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar e ajustar 

as condições do mútuo, pagar taxas de serviço, assinar os contratos necessários, ajustar preços, 

prometer comprar, comprar, dar em garantia fiduciária ou hipotecária em qualquer grau, o imóvel, 

confessar dívida, assumir obrigações, promover o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no 

Registro de Imóveis competente, assinar e endossar cheques, receber, passar recibo, dar e aceitar 

quitação, enfim, praticar todos os atos relativos ao desempenho deste mandato,  inclusive fazer 

retiradas na conta do  depósito  vinculado  relativo a este processo e substabelecer, comprometendo-

se o outorgante (comprador/hipotecante/fiduciante)  a dar tudo por bom, firme e valioso. Lavrada 

sob minuta apresentada pelo outorgante; sendo totalmente do outorgante e outorgado a 

responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e declarações prestadas, bem 

como atos que venham a ser praticados, respectivamente, isentando este tabelionato de 

quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação do Outorgante e 

Outorgado e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e 

conferidos pelas partes e que por elas se responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá 

erros que impliquem na alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, 

achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, 

consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ 

Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ 

________________________________________ 

Outorgante 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ  

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (27/04/2017) em Cartório, sito na 

Av. João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do 

Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como Outorgante, 

___________, assinando a rogo por estar consignado em seu documento "não assina", a Srª. 

___________. Compareceram neste ato as seguintes testemunhas: 1) ___________; 2) 

___________. Pela Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que 

todos os documentos foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses 

são autênticos e verdadeiros. Os presentes identificados e reconhecidos por mim, pela 

documentação pessoal que me foi apresentada, de responsabilidades dos apresentantes, de 

cujas identidades e capacidade jurídica dou fé. E pela Outorgante me foi dito que, por este 

público instrumento, nomeia e constitui sua bastante procuradora ___________; a quem 

confere poderes para resolver todos e quaisquer assuntos que necessite a presença e/ou 

assinatura da outorgante relativamente ao RESIDENCIAL JOCAFE II, podendo assinar 

contrato de arrendamento/aquisição de imóvel arrendado com ou sem parcelamento, compra 

de imóvel residencial com parcelamento e alienação fiduciária em favor da Outorgante junto 

à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, podendo para tanto acompanhar e dar andamento ao 

processo de parcelamento/aquisição, antecipada/parcelamento e alienação fiduciária, tomar ciência 

dos despachos, cumprir exigências, juntar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar e 

ajustar as condições do mútuo, pagar taxas de serviço, assinar os contratos necessários, confessar 

dívida, assumir obrigações, promover os atos necessários junto ao Registro de Imóveis competente, 

inclusive o registro da alienação fiduciária, receber, passar recibo, dar e aceitar quitação; poderes 

também para representá-la junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES e/ou 

onde com esta se apresentar para este fim, assinando em favor da Outorgante quaisquer documentos 

que for necessário para recebimento de moradia em que esta esteja participando de processo de 

recebimento, podendo para isto tudo requerer e assinar; dirigir-se a qualquer repartição ou 

autoridade; assinar guias, requerimentos; concordar com cláusulas e condições; apresentar 

documentos e pedir sua devolução; representá-la perante as Repartições Públicas Federais, 

Estaduais e Municipal, Cartórios em geral, assinando o que preciso for, assinar escritura pública de 

quaisquer natureza, passar recibos, dar quitação, transmitir direitos, ação, domínio, posse e 

senhorio, tudo relativo ao imóvel acima, enfim, praticar todos os demais atos em direito permitidos 

para o fiel cumprimento deste mandato e substabelecer; sendo totalmente da outorgante e 

outorgada a responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e declarações 

prestadas, bem como atos que venham a ser praticados, respectivamente, isentando este 

tabelionato de quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação da 

Outorgante e Outorgada e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram 

fornecidos e conferidos pelas partes e que por elas se responsabilizam, pois este Cartório não 
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corrigirá erros que impliquem na alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta 

à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, na presença de testemunhas, 

consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ 

Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (23/12/2014), em Cartório, sito 

na Avenida João Calmon, 735, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito 

Santo, perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante ___________. Pelo Outorgante me 

foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram 

apresentados nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros. 

O presente identificado e reconhecido por mim, pela documentação pessoal que me foi 

apresentada, de responsabilidade do apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica 

dou fé. Então por ele outorgante me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e 

constitui sua bastante procuradora ___________; com amplos poderes para representá-lo junto a 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - Superintendência de Negócios podendo abrir, 

movimentar e liquidar contas de depósitos, de qualquer espécie ou modalidade, vender, ceder e dar 

em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau o imóvel: Domínio útil sobre o lote nº 

___________ da quadra nº ___________ do Setor "C", aforado à Municipalidade de Linhares, 

situado no LOTEAMENTO BAIRRO TRÊS BARRAS, na zona urbana desta Cidade, nos 

lugares Cidade de Linhares, Três Barras e Descanso e Três Barras, com as seguintes 

confrontações e dimensões: frente, Rua Itala Durão Guimarães, com 13,00m; fundos, lote nº 

04, com 13,00m; lado direito, lote nº 30, com 30,00m e lado esquerdo, lote nº 28, com 30,00m; 

perfazendo a área de 390,00m2(trezentos e noventa metros quadrados). Sobre o imóvel objeto 

desta matrícula, existe edificada uma obra residencial unifamiliar, com um pavimento, com 

área total de 177,45m2 (cento e setenta e sete metros e quarenta e cinco decímetros 

quadrados), construída em estrutura, fundações e laje em concreto armado, paredes em 

alvenaria de tijolos rebocados e pintados, cobertura com telhas de cerâmica, contendo: 

varanda, sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa, área de serviço, circulação, banheiro 

social, dois quartos, quarto suíte, banheiro suíte e área de lazer com banheiro, devidamente 

registrado no Cartório de Registro Imóveis da Comarca de Linhares-ES sob matrícula nº 

___________, do livro nº 02 de ordem, transmitir domínio, direito, ação e posse, a responder pela 

evicção de direito, liquidar dividas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o 

dito imóvel, ajustar o preço de venda, da cessão ou valor da hipoteca/alienação, receber, passar 

recibo e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar 

e endossar cheques, dar, se necessário, referido imóvel em garantia de alienação fiduciária ou 

hipotecária do mútuo a ser contraído na Caixa Econômica Federal, combinar cláusulas e condições, 
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assinando os contratos necessários, inclusive de rerratificação, podendo, também, prestar as 

declarações exigidas pelo decreto nº 93.240/86 e enfim, praticar os atos necessários ao fiel 

desempenho deste mandato, podendo substabelecer, comprometendo-se o outorgante 

(vendedor/cedente), a dar tudo por bom, firme e valioso. LAVRADA SOB MINUTA 

APRESENTADA PELO OUTORGANTE. Sendo totalmente do outorgante e outorgada a 

responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e declarações prestadas, bem 

como atos que venham a ser praticados, respectivamente, isentando este tabelionato de 

quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação do Outorgante e 

Outorgada e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e 

conferidos pelas partes e que por elas se responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá 

erros que impliquem na alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, 

achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, 

consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ 

Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  

 

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014), em Cartório, sito na 

Av. João Felipe Calmon, nº. 735, Centro, Linhares, Comarca da Capital do Estado do Espírito 

Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como Outorgante 

(comprador/hipotecante/fiduciante)  o  Sr. ___________. O presente identificado e reconhecido 

como o próprio por mim, Tabelião, juridicamente capaz e, de cuja identidade e capacidade Jurídica 

dou fé. Então pelo outorgante (comprador/hipotecante/fiduciante) me foi dito que, por este público 

instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora ___________; com amplos poderes para 

contrair empréstimos/arrendamento/parcelamento na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

representada pela Superintendência Regional do Leste de Minas Gerais, podendo 

acompanhar e dar andamento ao processo habitacional iniciado pelo Outorgante, podendo 

abrir, movimentar e liquidar contas, tomar ciências dos despachos, cumprir exigências, juntar 

e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar e ajustar as condições do mútuo, pagar 

taxas de serviço, assinar os contratos necessários, ajustar preços, prometer comprar, 

comprar, dar em garantia fiduciária ou hipotecária em qualquer grau, o imóvel do processo 

habitacional em nome do Outorgante localizado na Rua Ficos, 79A, Cardo, Governador 

Valadares/MG, podendo confessar dívida, assumir obrigações, promover o registro da hipoteca ou 

da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente, confessar dívida, assumir obrigações, 

promover o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente, 

assinar e endossar cheques, receber, passar recibo, dar e aceitar quitação, enfim, praticar todos os 

atos relativos ao desempenho deste mandato,  inclusive fazer  retiradas na  conta  do  depósito  
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vinculado  relativo a este processo e substabelecer, comprometendo-se o outorgante fiduciante a dar 

tudo por bom, firme e valioso. (A presente procuração foi lavrada de acordo com minuta da 

Caixa Econômica Federal apresentada pelo Outorgante). Escrita esta e lida em voz alta à parte, 

achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, 

consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ 

Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ 

 

 

3.12. RECEBER SEGUROS 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ  

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (06/12/2017) em Cartório, sito na 

Avenida João Felipe Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado 

do Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo Ofício de Notas, compareceu como 

Outorgante, ___________, que declara não possuir endereço eletrônico, assinando a rogo por 

estar consignado em seu documento "não assina", o Sr. ___________, endereço eletrônico: 

___________. Compareceram neste ato as seguintes testemunhas: 1) ___________, endereço 

eletrônico: ___________; 2) ___________, que declara não possuir endereço eletrônico. Pela 

Outorgante me foi dito sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos 

foram apresentados nos originais para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e 

verdadeiros. Os presentes identificados e reconhecidos por mim, pela documentação pessoal 

que me foi apresentada, de responsabilidades dos apresentantes, de cujas identidades e 

capacidade jurídica dou fé. E pela Outorgante me foi dito que, por este público instrumento, 

nomeia e constitui sua bastante procuradora ___________, que declara não possuir endereço 

eletrônico; a quem confere poderes para resolver todos e quaisquer assuntos que necessite a 

presença e/ou assinatura da outorgante referente ao Seguro DPVAT,  podendo a dita 

procuradora, dar entrada em processo e receber o pagamento, assinar em defesa dos direitos e 

interesses da outorgante, apresentar, juntar, requerer, retirar e assinar documentos documentos, 

inclusive declaração de ausência de IML, autorização de pagamento, aviso de sinistro, contrato de 

prestação de serviços administrativos e outros que se fizerem necessários, poderes ainda para 

representar a outorgante junto ao BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, UNIBANCO S/A, BANESTES S/A - BANCO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB, BANCO 

MERIDIONAL S/A, BANCO SANTANDER, BANCO MÚLTIPLO, BANCO DO 

NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO 
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ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, BANCO DO POVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, e outros aqui não especificados, em quaisquer de suas 

agências ou postos, desta ou de outras praças, podendo abrir, movimentar e/ou encerrar contas 

correntes, cadernetas de poupança e outras contas bancárias em nome da OUTORGANTE, assinar 

todos os documentos relativos e necessários, receber quaisquer valores, depositar, sacar, requerer e 

verificar saldos, retirar extratos de contas, renovar cadastros e senhas, cadastrar senhas, podendo 

para tanto podendo apresentar e retirar todo e qualquer tipo de documentos necessários, pagar taxas, 

assinar requerimentos, exibir, solicitar informações, fazer provas e justificações, cumprir exigências 

necessárias e correlatas, prestar declarações exigidas por lei sob pena de responsabilidade civil e 

penal, prestar declarações orais ou escritas, acordar, discordar, exigir, transigir, cumprir exigências; 

poderes ainda para representá-la junto  a Hospitais, podendo requerer e retirar laudos 

médicos, prontuários e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, podendo para 

tanto, apresentar, juntar, requerer, retirar e assinar documentos, exibir, solicitar informações, fazer 

provas e justificações, cumprir exigências necessárias e correlatas, prestar declarações exigidas por 

lei sob pena de responsabilidade civil e penal, prestar declarações orais ou escritas, acordar, 

discordar, exigir, transigir; poderes para representá-lo junto a Policia Rodoviário Federal, Policia 

Militar, Corpo de Bombeiros, podendo requerer e retirar o boletim unificado - BU, e o que mais se 

fizer necessário; poderes ainda para representá-la nestas notas para assinar escritura pública 

declaratória; enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, o 

que tudo dará por bom, firme e valioso, vedado o substabelecimento; sendo totalmente da 

outorgante e outorgada responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e 

declarações prestadas, bem como atos que venham a ser praticados, respectivamente, 

isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a 

qualificação da Outorgante e Outorgada e os elementos relativos ao objeto do presente 

instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes, e que por elas se responsabilizam, 

pois este Cartório não corrigirá erros que impliquem na alteração da substância do ato. 
Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião , 

na presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, 

_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. 

DOU FÉ.  

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (17/07/2017), em Cartório, sito na 

Avenida João Calmon, 735, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito Santo, 

perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante ___________. Pela Outorgante me foi dito 

sob pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados 
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nos originais para a lavratura deste ato, e que esses são autênticos e verdadeiros. A presente 

identificada e reconhecida por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de 

responsabilidade da apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica  dou fé. E pela 

Outorgante me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constituí sua bastante 

procuradora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sociedade anônima fechada, 

inscrita no CNPJ sob o número 33.448.150/0002-00, com sede à Avenida Paulista, nº453, Conjunto 

161,  Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01.311-000; a quem confere poderes para representá-la 

junto a quaisquer órgãos, pessoa física ou jurídica, Órgãos Públicos, Cartórios, ou onde com 

esta se apresentar, podendo vender, doar, sucatear ou dar o destino que for necessário 

relativamente ao veículo PAS/AUTOMÓVEL/N APLIC, VW/FOX 1.6 PRIME GII, ano de 

fabricação e modelo 2010/2010, cor Prata, Alco/Gasol, Placa ___________, RENAVAM 

___________, Chassi ___________, podendo para tanto assinar quaisquer documentos, fazer 

transferência para si ou para terceiros, requerer o que necessário for, pagar taxas, e outros mais que 

se fizerem necessários, assinar requerimentos, pedir informações e ser informada, fazer provas e 

justificações, cumprir exigências necessárias e correlatas, prestar declarações exigidas por lei sob 

pena de responsabilidade civil e penal; enfim praticar todos os demais atos relativos e necessários 

para o bom e fiel desempenho do presente mandato, podendo substabelecer. Escrita esta e lida em 

voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença 

de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, 

_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. 

DOU FÉ.  

 

 

3.13. HABILITAÇÃO DE CASAMENTO 
 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)36} {ATO - NOMES OUTORGANTES 

SEPARADOS ( - )}, NA FORMA ABAIXO:  

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme 

documento{MI-(-/s/-/s)0} de identificação apresentado{MI-(-/s/-/s)0}, do que dou fé. Então por 

el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que por este público instrumento nomei{MI-(a/am/a/am)41} e 

constitu{MI-(i/em/i/em)44} s{MI-(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-
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/es/a/as)21} {OUTORGADO - OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} 

confer{MI-(e/erem/e/erem)2831} poderes especiais para representá-l{MI-(o/os/a/as)43} junto ao 

competente Cartório de Registro Civil _____________, da Cidade de _________/___, para requerer 

o processamento de habilitação de seu casamento com _________________ (nome completo), 

nascido(a) aos _________, filho(a) de _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____ expedida em data de ________ pela _______/___, inscrita no CPF/MF sob nº 

_____________, devendo optar pelo regime de _______________ de bens de acordo com o artigo 

Art. 1.658 (comunhão parcial de bens), Art. 1.667 (comunhão universal de bens), Art. 1.672 

(participação final nos aquestros) ou Art. 1.687 (separação de bens) do Código Civil e tomar todas 

as providências necessárias para este fim; assinar requerimento de habilitação e demais documentos 

necessários à habilitação junto ao Oficial do Registro Civil competente, bem como a respectiva 

escritura de pacto antenupcial e o respectivo termo de casamento com as solenidades de praxe; 

apresentar documentos; escolher e marcar a data, local e hora para a celebração do ato junto ao 

Cartório competente e Juiz de Paz que julgar necessários, assinar livros e demais papéis que se 

fizerem necessários; requerer ou concordar com a alteração de nome do(a) nubente que passará a 

chamar-se __________ ou declarar que o(a) nubente manterá o mesmo nome de solteiro(a), qual 

seja: ____________;  devendo deixar expresso que {MI-(o/os/a/as)43} outorgant{MI-

(e/es/e/es)1070} o faz{MI-(-/em/-/em)36} sem o menor constrangimento e por ser livre e 

espontânea vontade, confessando que está ciente de todos os efeitos decorrentes do ato, assinando o 

respectivo termo e tudo o mais que for necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, 

sendo vedado o substabelecimento. A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR 

90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DESTA DATA, conforme determina o artigo 1.542, §3º do 

Código Civil. A qualificação d{MI-(o/os/a/as)56} procurad{MI-(or/ores/ora/oras)2262} e a 

descrição do objeto do presente foram declaradas pel{MI-(o/os/a/as)43} Outorgant{MI-

(e/es/e/es)1070}, {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2525} se responsabiliz{MI-(a/am/a/am)41} 

civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o 

Tabelião de qualquer responsabilidade civil e criminal, de acordo com o art. 657, alínea "b" do 

Código de Normas do Estado do Espírito Santo. {COTACAO COM SELO11} 

 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO: 

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos 

trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (30/11/2017), em Cartório, sito na 

Avenida João Calmon, nº 735, Centro, Linhares, Comarca de Terceira Entrância do Estado do 

Espírito Santo, perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante, de passagem por esta cidade,  

___________, endereço eletrônico: ___________. Pelo Outorgante me foi dito sob pena de 

responsabilidade civil e criminal que todos os documentos foram apresentados nos originais 

para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e verdadeiros. O presente identificado e  

reconhecido por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de sua inteira 
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responsabilidade, de cuja identidade e capacidade jurídica  dou fé. Então por ele me foi dito 

que, por este público instrumento, constitui sua bastante procuradora ___________, endereço 

eletrônico: ___________ (dados fornecidos por declaração do outorgante); a quem confere 

poderes para representá-lo junto a Serventia de São João das Missões-MG, para em seu nome 

apresentar os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, para processar 

a habilitação de seu casamento com: ___________, podendo para tanto, dita procuradora 

declarar, requerer e assinar a petição, determinar que o regime será: COMUNHÃO 

PARCIAL DE BENS, podendo assinar o que necessário for, firmar declarações e 

requerimentos, concordar com o nome a ser utilizado pela contraente após o casamento, 

escolher local e data para realização do casamento e representá-lo também perante o Juiz de Paz e 

em todos os atos e solenidades do casamento civil com ___________, a ser realizar no dito Cartório 

de Registro Civil ou em outro local designado para a cerimônia, dando seu assentimento perante a 

autoridade que realizar o enlace, afirmando que sua deliberação é livre e espontânea, assinando o 

respectivo termo, o que tudo dará por bom, firme e valioso em qualquer tempo; praticando, enfim, 

todos os demais atos necessários ao fiel e completo desempenho deste mandato, por mais especiais 

que sejam e embora aqui omitidos pareçam, podendo substabelecer esta, no todo ou em parte, com 

ou sem reserva dos mesmos poderes, sendo totalmente do outorgante e outorgada 

responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e declarações prestadas, bem 

como atos que venham a ser praticados, respectivamente, isentando este tabelionato de 

quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a qualificação do outorgante e 

outorgada e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e 

conferidos pelas partes, e que por elas se responsabilizam, pois este Cartório não corrigirá 

erros que impliquem na alteração da substância do ato. Escrita esta e lida em voz alta à parte, 

achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, 

consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ 

Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  
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3.14. LICITAÇÕES 
 

 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que, aos 

cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (05/04/2017), em Cartório, sito na Av. 

João Felipe Calmon, 735, Centro, Linhares, Comarca da Terceira Entrância do Estado do Espírito 

Santo, perante mim Tabelião, compareceu como Outorgante, ___________, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o número 19.669.846/0001-47, com sede à Avenida Doutor 

José Antônio Palmeira da Silva, nº 631, Três Barras, Linhares-ES, neste ato representada por 

___________. Pela Outorgante, na pessoa de seu representante me foi dito sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos originais 

para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e verdadeiros. A presente identificada e 

reconhecida por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de 

responsabilidade da apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. Então pela 

outorgante na pessoa de seu representante, me foi dito que, por este público instrumento, 

nomeia e constitui seu bastante procurador MARCO ___________; a quem confere poderes 

para resolver todos e quaisquer assuntos que necessite a presença e/ou assinatura da 

outorgante em Licitações Públicas nas esferas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias 

Federais, Estaduais e Municipais, empresas privadas, empresas de economia mista, órgãos da 

administração direta ou indireta, em todo o território nacional, podendo apresentar, juntar e 

retirar documentos, requerendo e assinando o que preciso for, inclusive propostas, contratos, 

alterações contratuais, recibos, atender exigências necessárias, podendo recorrer, desistir, 

concordar, ofertar lances, negociar preços, credenciar terceiros, discordar, pagar taxas e ou 

emolumentos; enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, o 

que tudo dará por bom, firme e valioso, vedado o substabelecimento; sendo totalmente da 

outorgante e outorgado  responsabilidade civil e criminal pelos poderes aqui conferidos e 

declarações prestadas, bem como atos que venham a ser praticados, respectivamente, 

isentando este tabelionato de quaisquer responsabilidades. CERTIFICO E DOU FÉ QUE a 

qualificação da Outorgante e Outorgado e os elementos relativos ao objeto do presente 

instrumento foram fornecidos e conferidos pelas partes, e que por elas se responsabilizam, 

pois este Cartório não corrigirá erros que impliquem na alteração da substância do ato. 

PARA LAVRATURA DO PRESENTE ATO FOI APRESENTADA CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

DATADA DE 27/03/2017, A QUAL FICA ARQUIVADA NESTAS NOTAS. Escrita esta e lida 

em voz alta à parte, achou em tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a 

presença de testemunhas, consoante o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, 

_________________________ Tabelião, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso. 

DOU FÉ.  
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3.15. ADMINISTRAR VIDA SOCIAL DE MENOR 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-

/EM)36} {ATO - NOMES OUTORGANTES 

SEPARADOS ( - )}, NA FORMA ABAIXO: 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO 

SELO}, nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício 

Tabelionato de Notas, situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim 

{ATO - ASSINANTE}, {ATO - FUNÇÃO DO ASSINANTE}, comparece{MI-(-/m/-/m)6} como 

Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-

(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme 

documento{MI-(-/s/-/s)0} de identificação apresentado{MI-(-/s/-/s)0}, do que dou fé. Então por 

el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que por este público instrumento nomeia{MI-(-/m/-/m)6} e 

constitui{MI-(-/em/-/em)2} s{MI-(eu/eus/ua/uas)59} bastante{MI-(-/s/-/s)47} procurador{MI-(-

/es/a/as)21} {OUTORGADO - OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2526} 

confere{MI-(-/m/-/m)40} os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de 

administrar a vida social de seu/sua filho(a) menor _______________________, nascido(a) em 

___/___/___, na Cidade de __________, Estado, País, portador(a) da Certidão de Nascimento nº 

_____________, lavrada às Folhas nº ________, do Livro ______, do Cartório do Registro Civil da 

cidade de ________, Estado de _________, (É INDISPENSÁVEL A TRANSCRIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE NASCIMENO) podendo, para tanto: requerer e retirar passaporte junto ao 

Departamento de Polícia Federal; requerer autorização junto ao Juizado de menores para que o(a)(s) 

referido(a)(s) menor(es) possa(m) viajar acompanhado(a)(s) ou desacompanhado(a)(s), pelo Brasil e 

pelo exterior; requerer vistos consulares; matricular o(a) menor em escolas e cursos; autorizar a 

prestação de toda a assistência médica e hospitalar, que implique em autorização d{MI-

(o/os/a/as)9} outorgante{MI-(-/s/-/s)0}; assinar, requerer, juntar e retirar documentos, certidões, 

formulários, requerimentos e guias; pagar taxas; 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, ainda, assinar quaisquer papéis, prestar 

declarações, ou requerer quaisquer outros documentos necessários a regularizar os interesses da 

vida social do(a)(s) referido(a)(s) menor; representá-lo(a)(s) junto a quaisquer repartições públicas 

federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas, Cartórios, fincando {MI-(o/os/a/as)22} 

procurador{MI-(-/es/a/as)14} autorizad{MI-(o/os/a/as)22} a praticar todos os demais atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por bom, firme e 

valioso a todo tempo, sendo vedado o substabelecimento. A qualificação d{MI-(o/os/a/as)56} 

procurador{MI-(-/es/a/as)48} e a descrição do objeto do presente foram declaradas pel{MI-

(o/os/a/as)43} Outorgante{MI-(-/s/-/s)34}, {MI-(o qual/os quais/a qual/as quais)2525} se 

responsabiliza{MI-(-/m/-/m)40} civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer 

incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e criminal, de acordo 

com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da CGJ/ES. {COTACAO COM SELO11} 
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3.16. SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 
 

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

BASTANTE QUE FAZ ___________, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

SAIBAM quantos este público instrumento de substabelecimento de 

procuração virem que, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete 

(01/09/2017), em Cartório, sito na Avenida João Felipe Calmon, nº. 735, Centro, Linhares, 

Comarca de Terceira Entrância do Estado do Espírito Santo, perante mim, Tabelião do Segundo 

Ofício de Notas, compareceu como Outorgante, ___________. Pela Outorgante me foi dito sob 

pena de responsabilidade civil e criminal, que todos os documentos foram apresentados nos 

originais para a lavratura deste ato e que esses são autênticos e verdadeiros. A presente 

identificada e reconhecida por mim, pela documentação pessoal que me foi apresentada, de 

responsabilidade da apresentante, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. E pela 

Outorgante substabelecente me foi dito que, por este público instrumento, substabelece, sem 

reservas de poderes, na pessoa de ___________, todos os poderes que lhe foram conferidos 

por: ___________, pelo instrumento de procuração lavrado nas notas do Cartório de Registro 

Civil e Tabelionato de Notas - Distrito de Regência/Linhares-ES, no Livro nº 10, fls. 143/144, 

em data de 17/06/2017, cujo traslado segue anexo, fazendo parte integrante deste instrumento, 

podendo para tanto, a dita procuradora substabelecida, gozar e usar dos poderes conferidos no 

referido instrumento, objetivando os negócios neles mencionados, enfim, praticar todos os demais 

atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo substabelecer esta a 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes. Escrita esta e lida em voz alta à parte, achou em 

tudo conforme, aceitou e assina, comigo Tabelião, dispensada a presença de testemunhas, consoante 

o Artigo 215, Parágrafo 5º, do Código Civil. Eu, _________________________ Tabelião, que fiz 

digitar, subscrevo e assino em público e raso. DOU FÉ.  
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3.17. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA 
 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ{MA-(-/EM/-/EM)36} 

{ATO - NOMES OUTORGANTES}, NA FORMA ABAIXO: 

 

S   A   I   B   A   M quantos este público instrumento de Procuração virem que, {DATA DO SELO}, nesta 
Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício Tabelionato de Notas, 

situado na Rua Italina Pereira Motta, nº 530, Jardim Camburi, perante mim {ATO - ASSINANTE}, {ATO - 

FUNÇÃO DO ASSINANTE} comparece{MI-(-/m/-/m)6} como Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} 

{OUTORGANTE - OUTORGANTE}. Reconheço a identidade d{MI-(o/os/a/as)9} comparecente{MI-(-/s/-
/s)0} e sua capacidade para este ato, conforme documentos de identificação apresentados, do que dou fé. 

Então por el{MI-(e/es/a/as)1130} me foi dito que, por este público instrumento, nomei{MI-(a/am/a/am)20} e 

constitu{MI-(i/em/i/em)23} EM CAUSA PRÓPRIA s{MI-(eu/eus/ua/uas)25} bastante{MI-(-/s/-/s)13} 
Procurador{MI-(-/es/a/as)14} {OUTORGADO - OUTORGADO}, para {MI-(o qual/os quais/a qual/as 

quais)2524} confere{MI-(-/m/-/m)19} poderes específicos e restritivos para vender, prometer vender, dar em 

pagamento, doar, ceder ou de qualquer outra forma alienar a si próprio ou a quem entender, pelo preço de 

{ATO - VALOR DO ATO}, já devidamente recebido e do qual dá quitação irrevogável e irretratável, o 
imóvel constituído de {ATO - OBJETO}, podendo, para tanto, transmitir posse, domínio, direito e ação, 

obrigar {MI-(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} pela evicção de direito, receber e dar quitação, 

concordar, discordar, desistir, anuir e firmar compromisso; podendo, ainda, representá-l{MI-(o/os/a/as)9} 
perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Tabelionatos de Notas, 

Registros Imobiliários, Títulos e Documentos, assinando e requerendo tudo que preciso for; hipotecar, dar o 

imóvel em garantia da dívida hipotecária, em qualquer grau, em favor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BRADESCO S/A, BANCO 

SANTANDER, BANESTES S/A, HSBC, SICOOB, ou em qualquer outra entidade financeira ou mesmo 

particular, podendo acompanhar a tramitação do processo hipotecário, tomar ciência dos despachos, cumprir, 

exigências, juntar e desentranhar documentos, requerer, recorrer, concordar e ajustar condições do mútuo, 
pagar taxas, assinar os contratos necessários, combinando cláusulas e condições, inclusive rerratificação e 

sub-rogação de ônus hipotecário, liquidar dívidas hipotecárias e encargos fiscais de qualquer natureza 

incidentes sobre o imóvel ou sobre a transação a ele referente, comprar, vender, ceder,  receber e passar 
recibo, dar e aceitar quitação parcial, total e irrevogável, assinar e endossar cheques; receber citação 

decorrente de procedimento judicial resultante de inadimplemento de obrigações assumidas no respectivo 

instrumento firmado em decorrência dos poderes conferidos pela presente procuração; assinar e outorgar 
escrituras ou contratos de promessa de compra e venda, compra e venda, dação, subrogação, rerratificação ou 

outras de quaisquer natureza; assinar entrevista, proposta e comunicado de seguro. Enfim, praticar todo e 

qualquer ato de interesse d{MI-(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} o que tudo dará por bom, firme e 

valioso a todo tempo. A qualificação d{MI-(o/os/a/as)22} procurador{MI-(-/es/a/as)14} e a descrição do 
objeto do presente foram declaradas pel{MI-(o/os/a/as)9} Outorgante{MI-(-/s/-/s)0} {MI-(o qual/os quais/a 

qual/as quais)2523} se responsabiliza{MI-(-/m/-/m)705} civil e criminalmente por sua veracidade, bem 

como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e criminal, de 
acordo com o art. 657, alínea "b" do Código de Normas da CGJ/ES. CERTIDÕES: Foram-me apresentados 
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e ficam arquivados nesta Serventia Notarial os seguintes documentos: I) Certidão Negativa de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida em ____________ pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, em nome de _______________(OUTORAGANTE), válida até ___________; II) 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual de nº ____________ , emitida 
____________, pela Secretaria de Estado da Fazenda, com requerente identificado pelo CPF nº 

____________ (OUTORAGANTE), válida até ________________ ; III) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas nº ______________ , emitida em _________, pela Justiça do Trabalho, em nome de 
_____________(OUTORAGANTE), válida até _________ ; IV) Certidão Negativa de Débitos 

Municipais nº __________, emitida em_____________, pela Prefeitura Municipal de ___________ , tendo 

por base a inscrição fiscal nº _______________ , válida até _____ ;   
ou 

A apresentação da Certidão Negativa de débitos da Fazenda Pública Municipal foi dispensada pelo(s) 

adquirente(s), que responderá(ão) pelo pagamento dos débitos fiscais existentes, conforme faculta o § 2º do 

artigo 1º do Decreto 93.240/1986, que regulamentou a Lei Federal nº 7.433/1985, permissivo este também 
consagrado no artigo 651 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito 

Santo - CGJ/ES; 

  
V) Certidão Negativa de Débitos Municipais nº _____________, emitida em  ______, pela Prefeitura 

Municipal de _______________ , tendo por referência o CPF sob nº ________________ 

(OUTORAGANTE), válida até ________ ;  

 

VI) Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - Relatório de Consulta de Indisponibilidade emitido 

em ________, às ________ h, referente ao CPF nº _______________ em nome de 

______________________, resultado: _____________, expedido conforme Provimento CGJ/SP nº 13/2012, 
de 14/05/2012, código HASH: _______________. 

 

VII) Certidão Negativa de Quitação de Débitos Condominiais, emitida pelo Condomínio 
______________ em ___________ assinada pelo Síndico Sr. ____________________, dando conta da 

inexistência de débitos atinentes ao imóvel ora alienado;  

ou 

A Certidão Negativa de Quitação dos Débitos Condominiais foi dispensada pelo(s) comprador (es/a/as), 
conforme permissivo do artigo 655, parágrafo único do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça 

do Estado do Espírito Santo. Declaram, outrossim, assumir(em) todas e quaisquer obrigações pendentes 

junto ao Condomínio em que o imóvel ora alienado está vinculado. Se comprometem ainda a comprovar sua 
quitação por ocasião do registro da presente escritura. 

 

VIII) Certidão Negativa de Interdição e Tutela emitida em  __________, pelo Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Cidade de ______________________, em nome de 

___________(OUTORAGANTE), válida até __________;  

 

IX) Certidão negativa de ônus reais, inclusive de ações reais e pessoais reipersecutórias n° 
______________, emitida em data de ____________, pelo _________________.  
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DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - O Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a eles relativos - ITBI - foi recolhido previamente em data de 

____________, no valor de R$ ___________, conforme DUA _____________.  

 
DECLARAÇÕES FINAIS: 1) A presente procuração pública em causa própria é lavrada em caráter 

irrevogável e irretratável, conforme art. 685 do Código Civil; 2) A presente procuração será válida por prazo 

indeterminado a contar desta data; 3) As partes foram esclarecidas pelo Tabelião sobre as normas legais e os 
efeitos atinentes a este negócio; 4) As partes requerem e autorizam o Oficial do Registro Imobiliário 

competente a praticar todos os atos que se fizerem necessários ao registro da presente procuração; 5) Pelas 

partes me foi dito, falando cada qual por sua vez, que aceitam a presente procuração em todos os seus 
expressos termos. Ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros. EMITIDA A DOI. 

{COTACAO COM SELO11} 
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