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SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO,
CONSENSUAL OU LITIGIOSO (para
outorgado não advogado)

... a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para nomear e constituir
advogado(a)(os)(as) com os poderes da cláusula “Ad Judicia et Extra”, para o fim especial
de propor Ação de Separação Judicial ou Divórcio, Consensual ou Litigioso do(a)
outorgante,
no
Juízo
competente,
contra
{nome
do
cônjuge}
__________________________________ __________________________, podendo, para
tanto, dito(a)(os)(as) procurador(a)(es)(as) representar o(a) outorgante em audiências
judiciais de caráter personalíssimo de conciliação e julgamento, de ratificação e de reratificação, comparecer como se o(a) outorgante presente estivesse; ratificar, de forma
inequívoca, os termos do pedido objeto da Petição Inicial, reafirmando o desejo do(a)
outorgante de separar-se ou divorciar-se, no foro em geral, assinar todos os termos de
conciliação, expor os motivos da separação ou do divórcio e tacitamente negar a
continuidade da união conjugal; em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propor contra
quem de direito as ações competentes e defendê-lo(a) nas contrárias, seguindo umas e
outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, representá-lo(a)
perante Cartório do Registro Civil e Repartições Públicas em geral, conferindo-lhe(s) ainda
poderes especiais para transigir, confessar, acordar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber quantias, dar e receber quitação, firmar recibos, interpor recursos, assinar
termos, requerer medidas preventivas e preparatórias, prestar declarações, fazer provas,
anuir, concordar, acompanhar qualquer processo em todos os termos e instâncias, podendo
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas de poderes, agindo em conjunto
ou separadamente, dando tudo por bom, firme e valioso; enfim, praticar, promover,
requerer e assinar o que se fizer necessário ao firme e fiel cumprimento do presente
mandato.

ATENÇÃO: Se desejar(em) anular palavras ou frases que considerar(em) desnecessárias,
favor riscar com caneta no modelo acima e fazer a devolução desta juntamente com os
formulários e cópia dos documentos.

_________________________________ de __________ de 20______

_________________________________________________

assinatura do(a) Outorgante

