
Nº

* Declaro ainda, nos termos do art. 274 - CPC/2015, que estou ciente da necessidade de atualizar meu endereço junto ao NPJ/CESG sempre

que houver modificação temporária ou definitiva, sob pena de presumir-se válidas as comunicações e intimações feitas no endereço que foi

informado.

Assistência (se for o caso) Representação (se for o caso)

FINALIDADE

ESTAGIÁRIOS

Declaro para todos os fins de direito e sob pena de ser responsabilizado criminalmente por falsa declaração que sou pobre no

sentido jurídico do termo, pois não possuo condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo

de meu sustento próprio e de minha família, necessitando, portanto, da gratuidade judiciária.

Amplos e ilimitados poderes com a cláusula “AD E EXTRA JUDICIA” para que os mesmos, em qualquer juízo, instância ou

Tribunal, além dos excetuados pelo art. 105 do CPC/15, possa receber citação, propor contra quem de direito as ações

competentes, defender das contrárias segundo umas e outras até final decisão e execução, usando os recursos legais e

acompanhando-os, requerer, concordar, impugnar créditos e dívidas, assinar termos e compromissos, transigir, desistir,

recorrer, novar, reconhecer a procedência do pedido, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, estabelecer cláusulas e

condições e aceitá-las, receber e dar quitação, passar recibo, confessar, praticar atos úteis ou necessários, representar o

outorgante perante repartições públicas, requerendo certidões de qualquer modo e para qualquer fim, judiciais ou

extrajudiciais, pedir à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, inclusive substabelecer no todo ou

em parte.

São Gotardo/MG, _________ de _______________________ de _______________

Outorgante:

PODERES

Idade: CPF: RG:

Mãe: Pai:

OUTORGADOS

JÚLIO ALVES CAIXÊTA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MG n.: 129.295; SYDNEY APARECIDA

MIRANDA FONSECA, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/MG n.: 94.943; advogados integrantes do Núcleo de

Prática Jurídica do Centro de Ensino Superior de São Gotardo - CESG, situado na Avenida Francisco Resende Filho, n.: 35,

bairro Boa Esperança, CEP:38800-000, Telefone: (34) 3671-7020, São Gotardo/MG.

DECLARAÇÃO

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO

Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo/MG

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

PROCURAÇÃO

Nome:

Nacionalidade: Estado Civil:

E-mail:

Telefone: Telefone:

Data de Nascimento:

Endereço:

Bairro: Cep.: Cidade:

Profissão: CPF: RG:

Pai:

Telefone:

Nome:

Mãe:


