
M O D E L O 
 
 
PROCURAÇÃO  BASTANTE  QUE  FAZ  , 
NA FORMA ABAIXO: 

 
 

Saibam os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem 

que, no ano de (ano), aos (dia) dias do mês de (mês), neste município, 
Estado do Rio de Janeiro, em Cartório, perante mim, Notário, 
compareceu como Outorgante (ESPECIFICAR DADOS DO PROPRIETÁRIO 
DO VEÍCULO), brasileiro, (estado civil), maior, (profissão), portador, da 
Carteira de Identidade n.º (ESPECIFICAR O Nº) de (ESPECIFICAR DATA DE 
EMISSÃO)   do   IFP,  CPF   n.º  (ESPECIFICAR   Nº  DO  CPF),  residente   e 
domiciliado nesta cidade, na Rua (ESPECIFICAR ENDEREÇO DO 
PROPRIETÁRIO) reconhecido(a) como o(a) próprio(a) por mim Notário, 
do que foi fé, por ele(a) me foi dito que, por este Público Instrumento 
nomeava e constituía seu (sua) bastante procurador(a) BRADESCO 
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na 
Rua Barão de Itapagipe,225 – Rio Comprido, inscrita no CGC/MF sob o  

n.º 92.682.038/0001-00, a quem confere poderes para requerer,  
ocorrer, concordar, discordar, cumprir exigências, produzir  provas, 
juntar e retirar documentos, transferir para si ou para terceiros, o auto 

de propriedade do outorgante, (ESPECIFICAR DADOS DO VEÍCULO - 
PLACA, CHASSI, RENAVAM, ANO e MODELO), podendo para tanto 

assinar recibos de venda, receber, dar quitação, representá-lo perante as 
repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, 

DETRAN em todo o Território Nacional, pedir liberação do dito veículo, 
pagar taxas que se fizerem necessárias e tudo mais praticar para o bom e 
fiel cumprimento do presente mandato e substabelecer. Assim, o disse 

do que dou fé, me pediu este instrumento que lhe li, aceitou, outorga e 
assina dispensando a presença de testemunhas de acordo com o Artigo 

1º do Provimento 18/81 da Corregedoria           Geral           de           
Justiça.           Dou           fé        Eu 
  ,    Notário,    substituto,    a 

subscrevo e assino. 
 

 

ESTA PROCURAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE POR INSTRUMENTO PÚBLICO 
EM PAPEL TIMBRADO DO CARTÓRIO 


