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Ppocucação bastante que faz

Traslado

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇAO 

bastante virem, que no anno d o  nascimento do Nosso S e n h o r  J e s u s  C h r ist o , de mil nove

centos .. dias do mez de

do dito anno, nesta cidade de Araras, Estado de S. Paulo, em

" s

reconhecidA? pel £? proprio de mim tabelliäo das duas tes

temunhas adiante assignadas, perante as quaes por elle me foi dito que por este publi

co instrumento e nos termos de Direito nomeia e constitue .. seu..... bastante . pro

curador a SjtF& Zfâhà:. . . . . . .



 /
Ao qua concede todos os poderes necessários, que as leis lhe concedem, para em 
nome d elle outorgante , como se presente fosse possa requerer, allegar e defen
der seus direitos em qualquer juizo ou tribunal, propondo, a quem direito tiver , as acções 
competentes, eiveis, crimes ou commerciaes, proseguindo em seus termos até sentenças e 
mais execuções, assignando as respectivas petições e mais articulados, offerecendo em juizo 
o que fôr necessário nos incidentes que apparßeerem, assistindo a inquirições, ouvindo 
despachos e sentenças, interpondo recursos de appellações ou aggravos, e acompanhan
do-os até superiores instancias, prestando em sua alma qualquer licito juramento e fazen
do-os dar por quem convier : requerer inventários, partilhas, embargos, arrestos, sequestro 
e cartas precatórias ; fará justificações, habilitalções, louvações, composições, reconvenções, 
confissões, desistências, transacções, arbitrações, arrecadações, protestos e contra-protestos, 
outorgando, acceitando e assignando escripturas de vendas, compras, cessão, penhor, hy- 
pothecas, sub-hypothecas, de acções in  solutume outras quaesquer, fazendo registrar taes 
titulos como convier, assignando para isso os respectivos ; assim mais lhe conce
de poderes para transigir em juizo ou fóra delle, dando quitações do que receber ; e fa
zendo tudo quanto faria elle outorgante se presente fosse e que em direito fôr admis
sível, seguindo suas ordens, que serão consideradas como parte deste instrumento, substa
belecendo esta em quem convier e os substabelecidos em outros, relevando-os do encargo
de satisfação que o Direito outorga. E de como assim disse , dou pedi ^
este instrumento que lhe li, acceit fite e assigna .
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