
EXTRAJUDICIAIS -  CAIXEIRO-VIAJANTE



 	Pelo presente instrumento particular, ........................, ................................................................... (nome completo e por extenso), nacionalidade ..............................., estado civil ................................., profissão ..............................., CIC n.º .................................., Cédula de Identidade RG n.º .................................., residente e domiciliado à Rua ..................................... n.º .........., na cidade de ......................................, Estado de ........................... (se for firma, substituir por:), estabelecida à Rua ................................................... n.º ......., na cidade de ..........................., Estado de ......................., inscrita no CGC sob n.º ..................................., e com contrato de constituição devidamente arquivado (ou registrado) na Junta Comercial do Estado (ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos), sob n.º .......................... (demais dados do arquivamento ou registro), nomeia e constitui seu bastante procurador ................................................................... (nome completo e por extenso), nacionalidade ......................................., estado civil ...................................., profissão ..............................., CIC n.º ....................................., Cédula de Identidade RG n.º ....................................., residente e domiciliado à Rua ......................................................... n.º ......., na cidade de ........................, Estado de ...................................., com amplos poderes para, no interior deste Estado (ou: no Estado de .................................... ou onde com esta se apresentar), representá-lo como seu viajante e defender os direitos e interesses dele, outorgante, em juízo ou fora dele, podendo vender mercadorias do seu ramo de negócio, receber dos seus fregueses dinheiro, garantias e bens em pagamento; passar recibos por conta ou saldo; dar quitações; levar títulos a protesto, retirá-los do banco para esse fim, fazer abatimentos, conceder prorrogações de prazos, cobrar amigável ou judicialmente seus devedores, sacar contra eles, com todos os poderes decorrentes da cláusula "ad judicia", para propor quaisquer ações e promover quaisquer medidas judiciais, requerer falências, requerer ou embargar concordatas, habilitar créditos, votar e ser votado, concordar ou impugnar créditos e privilégios; requerer penhores, buscas, apreensões e inquéritos policiais e dar e jurar queixas-crimes, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitações, constituir advogados e substabelecer nos mesmos os poderes judiciais da presente, quando necessário.

....................., ....de.......... de ......

Assinatura, com firma reconhecida.

