
 
 
 

 
PROCURAÇÃO 

 

Que fazem as partes, na forma que abaixo se declara. Saibam todos quantos este público 
instrumento de procuração virem que, nesta cidade e comarca, aos [dia, mês e ano por 
extenso] compareceu como outorgante [Razão social], com sede na  [Rua/Avenida], [nº ], 
[Bairro], na cidade de [Cidade/UF], CEP nº [00000-000], inscrita no CNPJ sob o nº 
00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu(s) Diretores/Administradores, Sr(s). 
[Nome Completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº 
[0000000000] e do CPF nº [000.000.000-00], com endereço [comercial ou residencial] na 
[Rua/Avenida], [nº ], [Bairro], na cidade de [Cidade/UF], CEP nº [00000-000], reconhecidos por 
mim, e de cuja identidade e capacidade dou fé.  
 

E, pelos representantes da outorgante foi dito que nomeia e constitui seu procurador [Nome 
Completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [0000000000] e do 
CPF nº [000.000.000-00], com endereço [comercial ou residencial] na [Rua/Avenida], [nº ], 
[Bairro], na cidade de [Cidade/UF], CEP nº [00000-000]. 
 

Outorgam poderes específicos para representar a Outorgante, isoladamente, no âmbito da ICP-
Brasil e perante à Safeweb Segurança da Informação Ltda, também denominada AC Safeweb 
RFB e AC Safeweb CD, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital [inserir 
o tipo do certificado], bem como responsável pelo uso do referido certificado, podendo praticar 
todos os atos e assinar todos os documentos inerentes ao bom desempenho deste mandato.  
 

Este mandato terá validade de 90 (noventa dias), a contar de sua assinatura. 

 

[Cidade/UF], [dia] de [Mês] de [ano]. 

 

________________________________              _______________________________ 
Outorgante                        Outorgado 

 
 
 

ATENÇÃO! 
 

 A procuração só poderá ser aceita se o ato constitutivo prever expressamente tal possibilidade. 
Caso não conste, é indispensável que o(s) representante(s) legal(is) compareça(m) na validação 
presencial, juntamente com o responsável pelo uso do CD; 

 Precisa estar mencionado,  no corpo da procuração “Poderes específicos para atuar perante a 
ICP-Brasil”, “Aquisição de Certificado Digital” ou "representação perante o ITI"; 

 Deve ser pública e com prazo de validade de até 90 dias. 


