MODELO DE PROCURAÇÃO PARA NÃO ALFABETIZADO
Livro:
Folha:
Procuração que faz

a

, na forma abaixo:

Saibam quantos esta Pública Procuração virem que, aos
dias do mês de
do
ano de dois mil e vinte dois (2022), nesta cidade de
, Estado do Amazonas,
neste Tabelionato, sito
, compareceu perante mim, Escrevente
Autorizada, como outorgante
e declarou ser brasileiro(a),
solteiro/casado (a), portador (a) do documento de identidade RG nº
e CPF nº
, residente e domiciliado (a) na
nº , bairro
, CEP
, no município de
/Am,
reconhecido por mim, como o (a) próprio (a) a vista dos documentos que me foram
apresentados, cuja identidade e capacidade dou fé. E por ele (a) me foi dito que por esse
público instrumento nomeia e constitui seu (sua) bastante procurador (a)
,
e
declarou
ser
brasileiro
(a),
,solteiro/casado (a), portador(a) do documento de identidade RG n°
, e CPF nº
, residente e domiciliado (a) na Rua
nº
, bairro
, CEP
, no município de
/Am, a quem confere AMPLOS PODERES, para representá-lo (a) junto a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A – AFEAM com o fim
específico de em nome do outorgante assinar a Nota de Crédito Rural – NCR Nº
e
Anexo – I, no valor de R$
( ) sendo contratada em / / , tendo a primeira
amortização em / / e a última amortização em / / , o mesmo também assinará o
Cadastro de Produtor (a) Rural e Declaração de Propósito de Relacionamento, podendo para
tanto, satisfazer exigências legais, assinar nota fiscal, ajustar condições e formas de
pagamentos, prorrogações de prazo referente ao contrato substabelecido e junto ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO
ESTADO DO AMAZONAS – IDAM, para assinar o Cadastro/Projeto Técnico, Plano Simples de
Investimento e Laudo Técnico de Vistoria Prévia. FEITO SOB MINUTA “A parte outorgante
declara haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura do presente, conferindoos, ouvindo a leitura de todo ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e criminal, por
eventual erro ou inexatidão dos mesmos”. Dispensadas as testemunhas instrumentárias “ex-vi”
do Provimento nº
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Assim o
disse e este instrumento assina o senhor (a)
e
declarou ser brasileiro (a), solteiro (a), do lar, portador do documento de identidade RG nº
, CPF
que
faz a rogo do (a) outorgante, em virtude de não saber assinar, deixando a impressão digital do
seu polegar, para autenticidade da presente procuração, perante mim, Escrevente, do que dou
fé. Eu
que
digitei, subscrevo e assino.
Escrevente Autorizada (o)
1ª Testemunha:
RG:
CPF:

2ª Testemunha
RG:
CPF:

