
  

 
 

 

Acompanhe seu sinistro pelos nossos canais! 

Espaço do cliente App SulAmérica Auto 

     

 

  
 

ATENÇÃO 
 

 Este modelo não deverá ser preenchido e sim levado ao cartório para que seja transcrito 

em papel timbrado pelo escrevente autorizado do cartório. 
 

 A procuração não poderá ter validade. 
 

 O texto da procuração não poderá ser alterado e/ou ter excluída nenhuma informação. 

 

 
Procuração bastante que faz _____, na forma abaixo: 
 
 

 
Saibam todos os que este Público Instrumento público bastante virem que, no ano de _____, aos _____ dias do 
mês de _____, neste Município , em Cartório, _____ perante mim, Notário, compareceu como Outorgante 

_____, _____, _____, maior, _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ 
de _____/_____/_____ do IFP, CPF nº _____, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua _____, 
reconhecido(a) como o(a) próprio por mim Notário, do que foi fé, por ele(a) me foi dito que, por este Público 
Instrumento de Procuração nomeava e constituía seu(sua) bastante procurador(a) a SUL AMÉRICA CIA 
NACIONAL DE SEGUROS, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.041.062/0001-09, a quem confere poderes para requerer, ocorrer, concordar, 
discordar, cumprir exigências, produzir provas juntar e retirar documentos, solicitar a emissão da segunda via 

do CRV e ou Baixa definitiva, transferir para si ou para terceiros o auto de propriedade do Outorgante, marca , 
ano , de cor , placa , chassi , RENAVAM nº , podendo para tanto assinar recibos de venda, receber, dar 
quitação, representá-lo perante 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, e 
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 da Justiça. Dou fé. 

 
Eu _____, Notário, Substituto, a subscrevo e assino. 

  

 
MODELO DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 
 

https://portal.sulamericaseguros.com.br/espacodocliente/login.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sulamerica.auto&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/sulamerica-auto/id662216941

