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P R O C U R A Ç Ã O 

 
 
Saibam os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos ____/____/______, neste Oficial 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do distrito __________________________________________________- 

comarca ___________________________________________________________________________________, 

município _______________________________________________, perante mim, compareceu como outorgante 

(proprietário do veículo), _________________________________brasileiro, (estado civil) ___________________, 

maior de idade, profissão, RG Nº: ___________________________ e CPF ______________________________, 

residente e domiciliado na _____________________________________________________________________, 

no município de _________________________________________ estado ______________________________, 

o presente reconhecido como o próprio por mim através do documento de identidade ora exibido, do que dou fé. 

Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seu 

bastante procurador, a empresa ALLIANZ SEGUROS SA , CNPJ 61.573.796/0001-66 estabelecida Rua Eugênio de 

Medeiros, número 303 , na cidade de São Paulo - SP, a quem confere amplos e ilimitados poderes para o fim 

especial de vender, ceder, onerar, quitar, transferir e/ou dar baixa definitiva a quem convier, pelo preço que 

convencionar, o veículo de marca __________________________, modelo: ____________________________, 

ano fabricação ___________, ano modelo ____________, cor ____________________, placa ______________, 

chassi ________________________________________________, combustível __________________________, 

categoria particular, podendo para esse fim, receber o preço e dar quitação, preencher e assinar o Certificado de 

Registro de Veículos, representar perante Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) e o Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN) e demais órgãos precisos, juntar retirar papéis e documentos, fazer declarações e 

justificações, assinar termos de compromisso e de responsabilidade, praticando enfim, todos os demais atos 

necessários e indispensáveis para sua venda, transferência e/ou baixa definitiva seja feita boa, firme e valiosa. 

Assim o disse do que dou fé e me pediu este instrumento que lhe fiz, aceitou e assina, dispensando a presença e 

assinatura de testemunhas instrumentárias. Eu (escrivão), ____________________________________________, 

oficial, o digitei e subscrevi. (a.) Transladada em seguida. NADA MAIS os continha em dita procuração que, eu 

(nome e assinatura do escrivão juramentado) ______________________________________________________, 

oficial, bem e fielmente fiz extrair este, que lido e achado conforme, o subscrevo, dou fé e assino em público raso. 
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