MODELO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

Procuração que faz (SEU NOME), na forma abaixo:
SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos (XX) dias do
mês de XXXXXX (XX) do ano de dois mil e vinte e XX (202X), nesta cidade de XXXX ,
Estado do XXXXX, em meu Cartório, sito a Rua XXXXX , (NUMERO) , (BAIRRO),
compareceu perante mim como Outorgante: (SEU NOME) e declarou ser brasileiro(a),
solteiro(a), natural de (CIDADE/ESTADO), nascido em DIA de MÊS de ANO, filho(a) de
(NOME DO PAI) e de (NOME DA MÃE), portador(a) do documento de identidade RG
número XXXXX, via expedida em XX/XX/XXXX pela SSP/AM, CPF número
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) à (RUA/AVENIDA), s/n°, (BAIRRO), CEP
XXXXXXXX, no município de (CIDADE/ESTADO). Reconhecido(a) como o(a) por mim,
Escrevente, do que dou fé. E, pelo(a) outorgante, foi dito que por este público
instrumento, nomeava e constituía seu(sua) bastante PROCURADOR(A): (NOME DO
PROCURADOR) e declarou ser brasileiro(a), solteiro(a), natural de (CIDADE/ESTADO),
nascida aos DIA de MÊS de ANO, filha de (NOME DO PAI) e da (NOME DA MÃE),
portador(a) do documento de identidade RG número XXXXXXXX, via expedida em
XX/XX/XXXX pela SSP/AM, CPF número XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) à
(RUA/AVENIDA), s/n, CEP XXXXXXXX, no município de (CIDADE/ESTADO), dando
amplos poderes para representá-lo junto à AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO
AMAZONAS – AFEAM, para assinar o Título de Crédito, Nº (XXXXXX-XX) no valor de R$
XXXXX (extenso), sendo contratada em XX/XX/XXXX (DIA de MÊS de dois mil e vinte e
ANO), tendo a primeira amortização em XX/XX/XXXX (DIA de MÊS de dois mil e vinte e
ANO, e a última amortização em XX/XX/XXXX (DIA de MÊS de dois mil e vinte e ANO),
o mesmo também assinará a Ficha de Cadastro de Pessoa Física e Jurídica (se for o
caso), Declaração de Propósito de Relacionamento e Cálculo do Custo de Efetivo Total
(CET), (se for o caso). Assim, a disse do que dou fé. “A parte outorgante declara haver
fornecido todos elementos necessários à lavratura do presente, conferindo-os,
ouvindo a leitura de todo ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e
criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos”. (e demais informações do
Cartório).

Obs: Destaque em vermelho, para preenchimento das informações específicas na
Procuração Pública (esta observação não faz parte da Procuração).

