
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

 

 

 

NOME____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG:_____________________ Nascimento: ____/____/____ 

Nacionalidade: __________________________ Naturalidade:________________________________ 

Estado Civil:____________________________ Profissão:___________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________ Bairro: _______________________ CEP: ____________-______ 

Tel. Res.:(     )_______________Comercial: (      )_______________ Celular: (     )_______________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

declara não ter condições de arcar com despesas judiciais e honorários advocatícios 

sem prejuízo de meu sustento próprio e da minha família. Declaro conhecer que estou 

sujeito às sanções civis, administrativas e criminais na legislação aplicável, em sendo 

comprovada a falsidade das afirmações supra.  

 

 

 

Rio de Janeiro, _______de __________________ de ____________. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

‘‘ 

 

PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: ______________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________ RG:________________________ Nascimento: ____/____/____ 

Nacionalidade: ___________________________ Naturalidade:___________________________________ 

Estado Civil:_____________________________ Profissão:______________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________ Bairro: ________________________ CEP: ____________-________ 

Tel. Resi.:(     )_______________Comercial: (      )________________ Celular: (     )_________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 
OUTORGADOS: CEZAR BRITTO, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF 32.147, OAB/MG 140.251 e OAB/SE 

1.190, MARLUCE MACIEL BRITTO ARAGÃO, brasileira, casada, OAB/DF 32.148, DIEGO MACIEL BRITTO 

ARAGÃO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/DF 32.510, CAMILA GOMES DE LIMA, brasileira, solteira, 

advogada, OAB/DF 35.185, RODRIGO CAMARGO BARBOSA, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/DF 34.718, 

YASMIM YOGO FERREIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/DF 44.864, DIOGO MESQUITA PÓVOA, 

brasileiro, solteiro, advogado, OAB/DF 47.103, ROBERTO LEONEL BOMFIM, brasileiro, casado, advogado, 

OAB/DF 50.136, KAROLINE FERREIRA MARTINS, brasileira, solteira, advogada, OAB/DF 49.100, PAULO 

FRANCISCO SOARES FREIRE, brasileiro, solteiro, OAB/DF 50.755, PRISCILA DE BARROS FERNANDES DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, advogada, OAB/DF 34.540, todos integrantes da sociedade de advogados CEZAR 

BRITTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/DF sob o nº 1.763/10, com sede à SHIS QI 26, conjunto 

02, casa 02, Lago Sul, Brasília/DF com endereço eletrônico à controladoria@cezarbritto.adv.br e ADERSON 

BUSSINGER CARVALHO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ 1511-B e FERDINANDO RIBEIRO NOBRE 

brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº. 132.295, ambos com endereço profissional na Av. Passos, 

115, sala 1.510, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.051-040 

 

PODERES: todos os poderes da cláusula ad judicia et extra, para o foro em geral, podendo propor contra quem de 

direito as ações competentes e defendê-los (as) nas contrárias, seguindo uma e outras até final decisão, usando os 

recursos legais e acompanhando-as; agindo em conjunto ou separadamente, como também poderes por mais especiais 

que sejam, inclusive poderes para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 

renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, pedir a justiça gratuita e 

assinar declaração de hipossuficiência econômica, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de poderes, ao 

que tudo será dado por bom, firme e valioso. 

 

FINALIDADE: Execução individual – processo indenização de campo ação nº 0162600-56.2007.5.01.0070 

 

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de ___________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

OUTORGANTE 

mailto:controladoria@cezarbritto.adv.br

