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Ao 

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN-AM 

_______________________________________________________________________, vem 

através deste requerer ao DETRAN-AM que permita a emissão da SEGUNDA VIA DA 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EM MEIO DIGITAL 

(ATPV-e), registrado para o veículo de PLACA ______________________, RENAVAM 

__________________________, MARCA __________________, COR _______________, ANO 

FABRICAÇÃO_____________. 

DADOS DO PROPRIETÁRIO: 

Nome________________________________________________________________________, 

CPF/CNPJ nº ______________________ E-MAIL ____________________________________, 

residente na rua _______________________________________________________________ 

nº_______, bairro _____________________, complemento ________________________ 

Município ______________________, UF_____, telefone _____________________________. 

 

DADOS DO COMPRADOR: 

Nome________________________________________________________________________, 

CPF/CNPJ nº ______________________ E-MAIL ____________________________________, 

residente na rua _______________________________________________________________ 

nº_______, bairro _____________________, complemento ________________________ 

Município ______________________, UF_____, telefone _____________________________. 

Motivo:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

N. Termos. 

P. Deferimento. 
 

Manaus/AM, ______ de ____________________ de ___________. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Vendedor 
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ETAPAS DO SERVIÇO: 

Observações: 

1. Assinatura vendedor: Deve ser reconhecida por autêntica ou verdadeira em cartório. Caso o 

proprietário assine o documento na presença do atendente ao comparecer no agendamento a 

assinatura será reconhecida na forma da Lei 13.726/2018. 

2. No caso de procurador:  

Proprietário pessoa física: a procuração pública deve ser outorgada pelo proprietário do veículo. 

Proprietário pessoa jurídica: a procuração pública deve ser outorgada pelo sócio com poderes 

de administração da empresa proprietária do veículo. 

Em ambos os casos a procuração pública deve atender os requisitos legais dispostos na Portaria 

5046/2018- DETRAN/AM/DP/AJUR (disponível no site do Detran/AM, na aba formulários), e 

original e cópia do Documento Oficial de Identificação Civil com foto do procurador.  

3. Anexar: 

Cópia do Boletim de Ocorrência (BO); 

4. Anexar Cópias do Proprietário: 

Pessoa física: 

 CPF e Documento Oficial de Identificação Civil com foto. 

Pessoa jurídica: 

 CNPJ. 

 Contrato Social (última alteração se houver). 

 CPF e Documento Oficial de Identificação Civil com foto do sócio com poderes de 

administração. 

         

 


