
PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração irrevogável que fazem: 

OUTORGANTE: ______________________________________, nacionalidade _____________, 

inscrito no CNPJ/CPF sob Nº ___________________________, RG ______________________, 

residente/situado na __________________________________________________________. 

OUTORGADO: ______________________________________, nacionalidade _____________, 

inscrito no CNPJ/CPF sob Nº ___________________________, RG ______________________, 

residente/situado na __________________________________________________________. 

Poderes: com a presente procuração, o OUTORGANTE confere os poderes ao OUTORGADO, para o fim especial 

de em nome ou representação do OUTORGANTE, transferir, e ou vender, a quem lhe convir, e pelo preço a ser 

ajustado com o comprador, bem como usar em qualquer parte o território Nacional ou no Estrangeiro, o veículo 

de PLACAS: ________________, RENAVAM:_______________________, CHASSI: _________________________________________________, 

MARCA/MODELO: ____________________________________________, COR: ___________________________, TIPO: __________________,  

No estado em que se encontra, podendo acordar preços, desistir, assinar quitação ou recibo de venda, firmar 

contrato de compra e venda com ou sem reserva de domínio, para si ou para terceiros, cessão de transferência 

de alienação fiduciária, contratos de locação, distrito, adendo, liberação de reserva ou quitação, quitação ou 

transferência junto a administradoras de consórcio, leasing ou financeiras, termos de opção e/ou não opção de 

compra, termo de retirada de documentos junto aos Correios, retirar documento dos Correios, solicitar 

vistorias, assinar CRV, assinar ‘De Acordo’ no CRV, fazer Boletim de Ocorrência, tanto de sinistro, como de furto 

ou roubo, liberação junto aos CRD – Centro de Remoção e Depósito de veículos, representar em repartições 

públicas municipais, estaduais ou federais, Organismo de Inspeção Acreditado pelo INMETRO, OIA, delegacias 

especializadas, CRVA – Centro de Registro de Veículos Automotores, FPT – Fábrica de Placas e Targetas, vender 

ainda seus acessórios, peças, motor, carroceria, bem como autorizar despachantes e seus prepostos a 
encaminhar todas e quaisquer solicitações que se fizer necessário junto ao DETRAN para providenciarem 

alterações, de características de veículo, do endereço residencial, de informações do proprietário, do veículo, de 

restrições financeiras, de endereço de entrega do CRV/CRLV, solicitações de cópia do CRV/CRLV, da baixa de 

circulação do veículo, da baixa para outra UF, de cancelamento de processo, de colocação de lacre na placa, de 

fabricação de placa, de comunicação de venda, suspensão ou cancelamento de comunicação de venda, de 

segunda via do CRV ou do CRLV, de certidão de vistoria, de certidão de registro, de DCPPO/RS – Documento de 

Circulação de Porte Obrigatório, de licença especial de trânsito, de segunda via de etiquetas e ou plaquetas de 

identificação do número de chassi, reserva de placas, restrição por transferência, de cópia de documentos, de 

primeiro emplacamento, de transferência de propriedade do veículo, parcelamentos e multas, de autorização 

para alterar características, para transporte escolar, para regravação/remarcação de número de chassi e/ou 

motor, correções das observações do CRV/CRLV, de chassi, de motor, de informações do proprietário, de 

informações do veículo, do município, de restrições, estando ainda o OUTORGADO autorizado a praticar todos 

os demais atos, com amplo e ilimitado poder, possuído inclusive os necessários poderes de representação em 

juízo, ficando civil e criminalmente responsável por qualquer acidente ou ocorrência que possam vir a 

acontecer a partir desta data, pagar taxas e multas e impostos, finalmente usar e gozar do veículo como coisa 

sua e sem interferência ou autorização de outros, podendo ainda, requerer perante qualquer autoridade 

alfandegária ou aduaneira de países estrangeiros, licença ou permissão de turismo pelo tempo ou prazo que lhe 

julgar conveniente, ficando estabelecido, ainda, que o OUTORGADO, está isento de futura prestação de conta da 

venda do veículo em virtude desta procuração, e está autorizado a vender e substabelecer a procuração, com ou 

sem reservas de poderes a quem lhe convier, passando a ficar cível e criminalmente responsável pelo uso deste 

veículo. A presente procuração tem validade indeterminada. 

Ibiraiaras, _________ de _______________________ de ___________. 
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