
Modelo de Procuração Pública 
 
 
SAIBAM todos quantos virem o presente instrumento público de procuração 
que, aos ___ (por extenso) dias do mês de _____ do ano ___ (por extenso), 
nesta cidade de _____ Estado de _____, (nome e endereço do cartório), na 
qualidade de outorgante deste instrumento: (nome da empresa, CNPJ e 
endereço), neste ato representada por seu(s) Diretor(es), (dados do diretor ou 
dos diretores: nome, nacionalidade, estado civil, CPF, identidade e órgão 
expedidor, profissão, endereço de residência). Por ela outorgante, por seu(s) 
representante(s) identificado(s), foi dito que, por este público instrumento, 
nomeia e constitui seu(s) bastante(s) procurador(es): (dados do procurador ou 
dos procuradores: nome, nacionalidade, estado civil, CPF, identidade e órgão 
expedidor, profissão, endereço de residência), o(s) qual(is) se identificação 
quando do uso deste instrumento, para convalidá-lo, ao(s) qual(is) são 
conferidos poderes especiais para representar a sociedade outorgante perante a 
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – 
PRODEMGE, autoridade certificadora credenciada pelo ITI - Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação e perante à ICP-Brasil  para a 
emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil  pessoa jurídica. E 
requerer o que necessário for relativamente a emissão do(s) certificado(s) 
digital(is) cadastrado e/ou vinculado ao CNPJ e/ou CPF do representante 
legal da pessoa jurídica a qual representa; podendo, para tanto, requerer, 
alegar, e assinar o que preciso for. Enfim, praticar todos os atos do 
interesse do(a) Outorgante, para a finalidade de emitir certificado digital 
perante à PRODEMGE e à  ICP-Brasil. Ainda pela outorgante, por seu(s) 
representante(s), foi declarado que se responsabiliza pela veracidade dos 
dados informados do(s) outorgado(s), declaração esta sob responsabilidade 
civil e criminal. Tudo quanto assim for feito pelos ditos seu(s) procurador(es) 
promete haver por valioso e firme. Assim o disse e dou fé. O Tabelião 
reserva-se o direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de 
declaração do(s) Outorgante(s). A pedido da parte ficam arquivados 
documentos que instruíram a lavratura deste ato. A pedido da parte lavrei este 
instrumento, o qual feito e depois de lido, a parte achou conforme outorga, 
aceita e assina, do que dou fé. Eu, _______________(nome do Notário ou 
Escrevente), que a assino após conferidas as assinaturas, dou fé e assino em 
público e raso. 
 


