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Procuração
Aviso: Este formulário de procuração apenas deverá ser utilizado se o requerente não tiver um representante no momento do preenchimento do formulário de queixa ou se o requerente quiser substituir o representante nomeado no formulário de queixa já  submetido ao Tribunal. Se o requerente estiver representado no momento de apresentação da queixa, a secção C ou D do formulário de queixa deve ser preenchida.
Tenha em atenção que este formulário funcionará correctamente apenas com o Adobe Reader 9 ou últimas versões  (carregamento disponível em www.adobe.com). Por favor, guarde uma cópia do formulário localmente antes de o preencher usando o Adobe Reader, imprima e  envie depois por correio para o Tribunal.
Etiqueta com código de barras
Se já recebeu do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem um conjunto de etiquetas com código de barras, cole uma neste   espaço.
Número de referência
Se já recebeu do Tribunal Europeu um número de referência para esta queixa, indique-o neste espaço.
1. Requerente
1. The applicant
1.1. Pessoa singular
1.1. The applicant individual
Esta secção diz respeito apenas aos requerentes particulares. Se o requerente for uma pessoa coletiva, passe para a secção 1.2.
1. Apelido (s)
2. Nome (s) 
5. Nacionalidade
6. Morada
7. Telefone (com indicativo do país)
8. E-mail (se aplicável)
ex. 31/12/1960 
3. Data de nascimento
D        D        M       M        A        A         A        A
9. Sexo
masculino 
feminino 
4. Naturalidade
1.2. Pessoa coletiva
1.2. The applicant organisation
Esta secção só deve ser preenchida se o requerente for uma sociedade, uma ONG, uma associação ou uma entidade jurídica de outro tipo. Nesse caso, por favor preencha também a secção 3.1.
10. Nome
11. Número de registo (se aplicável)
14. Sede
15. Telefone (com indicativo do país)
16. E-mail
12. Data de registo ou de constituição (se aplicável)
ex. 27/09/2012 
D        D        M       M        A        A         A        A
13. Atividade
2. Representante (s) da pessoa singular
2. Representative of the individual applicant
Quando um requerente particular estiver representado por alguém que não seja advogado (por ex. um parente, amigo ou tutor), este deve preencher a secção 2.1; se o requerente particular estiver representado por advogado, este deve preencher a secção 2.2. A secção 2.3 deve ser preenchida em ambas as situações.
2.1. Representante que não seja advogado
2.2. Non-lawyer
17. Título/relação/função
18. Apelido (s)
19. Nome (s)
20. Nacionalidade
21. Morada
22. Telefone (com indicativo do país)
23. Fax
24. E-mail
2.2. Advogado
2.2. Lawyer
25. Apelido (s)
26. Nome (s)
27. Nacionalidade
28. Morada
29. Telefone (com indicativo do país)
30. Fax
31. E-mail
2.3. Procuração 
3.3. Authority
O requerente deverá autorizar quem quer que o represente, assinando o primeiro retângulo em baixo; o representante nomeado deverá dar o seu consentimento assinando o segundo retângulo em baixo.
Autorizo a pessoa supra indicada para me representar perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no processo relacionado com  a queixa introduzida nos termos do artigo 34° da Convenção.
32. Assinatura do requerente
33. Data
ex. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A         A        A
Aceito representar o requerente perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no processo relacionado com a queixa introduzida  nos termos do artigo 34° da Convenção. 
34. Assinatura do representante
35. Data
ex. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A         A        A
Comunicação eletrónica entre o representante e o Tribunal
36. E-mail para a conta eComms (se o representante já utiliza o eComms, indique o endereço de e-mail em uso para esse efeito)
Ao preencher este campo, está a aceitar utilizar o sistema eComms.
3. Representante (s) da pessoa coletiva
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Quando o requerente for uma pessoa coletiva, deverá ser representado perante o Tribunal por uma pessoa autorizada a agir em seu nome (p. ex. um funcionário ou diretor). Os detalhes do representante devem ser indicados na secção 3.1. Se o representante nomeou um advogado para agir em nome da organização, as duas secções 3.2 e 3.3 devem ser igualmente preenchidas.
3.1. Funcionário da organização
3.1. Organisation official
37. Título/relação/função (por favor junte comprovativo)
38. Apelido (s)
39. Nome (s)
40. Nacionalidade
41. Morada
42. Telefone (com indicativo do país)
43. Fax
44. E-mail
3.2. Advogado
3.2. Lawyer
45. Apelido (s)
46. Nome (s)
47. Nacionalidade
48. Morada
49. Telefone (com indicativo do país)
50. Fax
51. E-mail
3.3. Procuração 
3.3. Authority
O representante da pessoa coletiva deve autorizar o advogado nomeado a agir em seu nome assinando o primeiro retângulo em baixo; o advogado deve dar o seu consentimento assinando o segundo retângulo em baixo.
Autorizo a pessoa indicada na secção 3.2 a representar a pessoa coletiva perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no processo relacionado com a queixa introduzida nos termos do artigo 34° da Convenção.
52. Assinatura do funcionário
53. Data
ex. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A         A        A
Aceito representar a pessoa coletiva perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no processo relacionado com a queixa introduzida nos termos do artigo 34° da Convenção.
54. Assinatura do advogado
55. Data
ex. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A         A        A
Comunicação eletrónica entre o representante e o Tribunal
56. E-mail para a conta eComms (se o representante já utiliza o eComms, indique o endereço de e-mail em uso para esse efeito)
Ao preencher este campo, está a aceitar utilizar o sistema eComms.
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