
  

 
 

 

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 de Procuração 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 nomeia e constitui seu(a) bastante procurador(a): SUL AMERICA 
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CNPJ: 33.041.062/0001-09, RUA BEATRIZ LARRAGOITI 
LUCAS, N° 121 – RIO DE JANEIRO - RJ a quem confere os mais amplos e ilimitados poderes para o fim 
especial de: Solicitar, Protocolar, Entregar, Preencher, Assinar, Peticionar, Retirar e Consultar pendencias para 

emissão de CND – Certidão Negativa de Débitos, Assinar Requerimentos de IPI e ICMS, Certidão de 
Propriedade e/ou qualquer documento relacionado única e exclusivamente ao processo de Isenção de Impostos 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) junto ao 
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, Delegacia 
da Receita Federal, Empresa de Desenvolvimento Campinas – EMDEC, CIRETRAN e DETRAN , referente ao 
veiculo de placa _______, marca/modelo _______, chassi _______, código RENAVAN _______, Cor 
_______, ano fabricação/modelo _______, enfim praticar os demais atos necessários ao fiel cumprimento do 

presente mandato , podendo inclusive substabelecer.  

  

 
MODELO 

PROCURUÇÃO IPI/ICMS 
 

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

