PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________
CPF n°: _________________________________________________________________
RG n°: __________________________________________________________________
PROFISSÃO: ___________________________________________________________________

NACIONALIDADE: ______________________________________________________
EST. CIVIL: _____________________________________________________________
OUTORGADO: __________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________
CPF n.º: _________________________________________________________________
RG n°: __________________________________________________________________
PROFISSÃO: ____________________________________________________________
NACIONALIDADE: ______________________________________________________
EST. CIVIL: _____________________________________________________________
FINS E PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO amplos e ilimitados
poderes para o fim especial de vender, locar ou de qualquer forma alienar ou onerar o
veículo de sua propriedade com as seguintes características:
Chassi: __________________________________________________________________
Placa: ___________________________________________________________________
Marca: __________________________________________________________________
Fabricação/Modelo: _______________________________________________________
Cor: ____________________________________________________________________
RENAVAM: _____________________________________________________________
Emplacado na Cidade de ___________________________________________________,
podendo efetuar a venda, receber o preço, dar recibo de quitação, assinar requerimentos,
termos de transferências e boletim de cadastramento de veículos automotores, com poderes
também para requerer, junto aos CRVAS/DETRAN-RS, os processos de 2ª vias de
CRV/CRLV, Baixa Definitiva do veículo, Alterações de informações do veículo, e,
Alteração endereço de entrega do CRV e/ou CRLV. Assinar contratos de inclusão e
instrumentos de liberação de Alienação e Reserva de Domínio, endossar documentos, usar
o veículo em apreço, manejando o mesmo, em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro, ficando cível e criminalmente responsável por qualquer acidente ou ocorrência,
podendo transferir para si próprio, conforme Art. 685 do CCB, pagar taxas, multas e
impostos, retirar o veículo de depósitos e finalmente, usar e gozar do veículo como coisa
sua e sem interferência ou autorização de outros, podendo ainda, requerer, perante
autoridade alfandegária ou aduaneira de País estrangeiro, licença ou permissão de turismo
pelo tempo e prazo que julgar conveniente, podendo substabelecer a presente no todo ou
em parte. O presente mandato é celebrado em caráter IRREVOGÁVEL,
IRRETRATÁVEL E SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS. O outorgante pelo presente
instrumento declara-se responsável pelo pagamento de multas e impostos do veículo acima
descrito e caracterizado, até a data da outorga do presente mandato.

Caxias do Sul-RS, em _____ de ________________ de _______.

______________________________________

