




















 
MODELLO 2 

 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PATENTE BRASILIANA   N. ................................... 
TROCA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CARTEIRA DE HABILITAÇÃO BRASILEIRA N............. 
 
 
(Art. 8 dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra l’Italia e il Brasile) 
(Art. 8 do Acordo de Reciprocidade em matéria de conversão de carteiras de habilitação entre Itália e Brasil) 

 
RICHIESTA/SOLICITAÇÃO 

 
(SPAZIO PER INDICARE DENOMINAZIONE DELL’AUTORITA’ ITALIANA) 

(ESPAÇO PARA INDICAR O NOME DA AUTORIDADE ITALIANA) 

 
1. COGNOME / SOBRENOME ____________________________________________________________________ 
2. NOME / NOME _________________________________________________________________ 
3. DATA DI NASCITA / DATA DE NASCIMENTO _______________________________________________________ 
4. LUOGO DI NASCITA/ LOCAL DE NASCIMENTO _____________________________________________________ 
 
        Il Direttore/O Diretor 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RISPOSTA / RESPOSTA 
 

(SPAZIO PER INDICARE DENOMINAZIONE DELL’AUTORITA’ BRASILIANA) 

(ESPAÇO PARA INDICAR O NOME DA AUTORIDADE BRASILEIRA) 

 
5.  data di scadenza / data de vencimento ________________________________________________________ 
6. data primo conseguimento (indicare ogni categoria per cui è valida la patente e di seguito la relativa data di 
conseguimento) /data da primeira emissão (para cada categoria indicar a validade da carteira e, a seguir, a data da 
habilitação) 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.*     ▪ - La patente non deriva da conversione di altra patente estera   
      A carteira não deriva de conversão de outra carteira de habilitação estrangeira  
            

▪ - La patente deriva da conversione di altra patente estera  rilasciata in ........................ 

    A carteira deriva de conversão de outra carteira de habilitação estrangeira emitida em........................... 
 
8.*     ▪ La patente non è soggetta a provvedimenti restrittivi o perdita totale dei punti 
    A carteira de habilitação não está sujeita a providências restritivas ou perda total de pontos 
           

▪ La patente è soggetta ai seguenti provvedimenti restrittivi__________________________ 
   A carteira de habilitação está sujeita às seguintes providências restritivas______________ 

 
 

9. eventuali prescrizioni (ad esempio “obbligo lenti”)______________________________________ 

       eventuais prescrições (tal como “obrigatório o uso de lentes corretivas”) ____________________ 

 

 

Il Direttore/ O Diretor 
 

    * tra i due indicati apporre una X solo prima del caso che ricorre  

   * entre os dois, escolher com X somente o caso que ocorre 




