MODELO DE PROCURAÇÃO
(VENDA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO)

a quem confere(m) amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de vender, ceder ou
transferir a quem convier, por preço e condições que ajustar o veículo de marca _________________
_________, modelo __________________, de placa ____________, de cor ______________, à
(gasolina, álcool ou diesel) ____________, chassi _________________________________________,
ano ____________; podendo para tanto requerer, alegar e assinar o que preciso for, assinar e
preencher formulários ou requerimento, pagar taxas, apresentar documentos, emplacar e licenciar o
veículo, requerer 2ª Via do Recibo, assinando-o, dar quitação, assinar o Certificado de Registro de
Veículo, onde necessário for, apresentando as documentações que se fizerem necessárias,
representá-lo(a)(s) perante o Detran e instituições financeiras, dando quitação, assinando recibos, ou
onde for designado, constituir advogado legalmente inscrito na OAB, e ao mesmo delegar poderes
exigidos pelo Código Civil Brasileiro, praticar, enfim, todos os demais atos necessários para o bom e
fiel cumprimento do presente mandato.

Observações:
1. O texto acima é um modelo que serve tão somente como orientação para os interessados. Caso
queiram utilizá-lo como poderes para sua procuração, poderão fazê-lo, mas a responsabilidade
sobre o conteúdo do texto é toda dos outorgantes.
2. Caso queira colocar um prazo de validade na procuração, indique: Válido até o dia
_____/____/20____.
(Com exceção de procurações cujo prazo é determinado por lei,
como para a realização de casamentos (em que o prazo é de 90 dias), em geral as procurações
têm validade por tempo indeterminado, salvo quando é explícito em seu texto, a pedido do
outorgante, o seu prazo de validade.)
3. Quer colocar no texto da procuração a opção de substabelecimento? Em caso positivo,
marque no sim
Sim
(Substabelecimento é a forma utilizada pelo procurador de
colocar outra pessoa em seu lugar para a execução de um mandato recebido do outorgante.)

____________________, _________ de ____________________ de 20____

_________________________________________________
assinatura do 1º Outorgante

_________________________________________________
assinatura do 2º Outorgante
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