TERMO DE EXTRAVIO DO D.U.T. e PROCURAÇÃO ESPECÍFICA
DOCUMENTO CÓDIGO 33

Ilmo Sr. Dr. Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
Eu, ____________________________________________________________________________________________, abaixo assinado, portador
da Carteira de Identidade nº ___________________________________, CPF nº ______________________________________ residente
na Rua ___________________________________________________________________ no Bairro ____________________________________
na Cidade ________________________________________________ no Estado __________________________________ proprietário do
veículo citado abaixo, declaro sob a pena das leis, a perda do Certificado de Propriedade do Veículo (CRV/DUT), comprometendome a entregá-lo à Seção de Certificados desta repartição, caso venha a encontrá-lo.
Firmo a presente após ser lida e achada conforme minha livre e espontânea vontade, ficando responsável cível e criminalmente por
esta declaração.
Ainda, na qualidade de OUTORGANTE, confiro ao outorgado amplos e ilimitados poderes para o fim especial de vender, locar ou
de qualquer forma de alienar ou onerar o veículo de minha propriedade, com as seguintes características:
DADOS DO VEÍCULO
MARCA

TIPO

CHASSI

PLACA

ANO/MODELO

OUTORGADO
NOME

CNPJ

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164.0001-60

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

UF

AV. RIO BRANCO, 1489

CAMPOS ELÍSEOS

SÃO PAULO

SP

Ficando ainda, o outorgado, investido nos poderes contidos na cláusula “Ad Judicia, e mais, nos de transigir, desistir, ajustar
preço de venda, locação ou de condições para alienar, vender ou locar, dar recibo de quitação, total ou parcial, firmar contrato
de compra e venda com ou sem reserva de domínio, receber o preço de venda ou outra transação qualquer, usar o veículo
no tráfego, representando o outorgante perante as autoridades de trânsito, tomar as medidas que forem necessárias ao
emplacamento, assinando todos os documentos necessários, perante repartições públicas de qualquer espécie, representá-lo
junto a toda e qualquer instituição financeira e bancária onde haja a alienação do veículo acima assinando tudo o que for
necessário. Fica ainda, o Outorgado, investido em todos os poderes necessários para o amplo e fiel desempenho deste
mandato, como se expressamente declarados fossem os poderes, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem
reserva. O presente mandato é isento de prestação de contas. O outorgante pelo presente instrumento declara ser responsável
pelo pagamento de multas e impostos do veículo acima, até a data da autorgação do presente mandato. Declara ainda que
a outorga de outro mandato para terceira pessoa não revoga o presente.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO OUTORGANTE

OBS: Assinar e reconhecer firma em cartório, por autenticidade e anexar cópias simples do CPF, RG e comprovante de residência.
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