
 

 
Este requerimento e demais documentos devem ser enviados para o Protocolo Central, no endereço constante no site  www.detran.rs.gov.br 

Atualizado em 02/03/2021 

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE NOVO CRVA  

Senhor Diretor-Geral do DETRAN/RS, encaminhamos a Vossa Senhoria a solicitação de Credenciamento 

de Centro de Registro de Veículos Automotores - CRVA no município de ....................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 

Dados do Oficial de Registro Civil: 

Nome do Titular:.................................................................................................................................................. 

CPF do Titular: ........................................................... RG do Titular:................................................................ 

Endereço Residencial:.................................................................................................. n.º.................................. 

Bairro: ............................................. Município: .............................................................. CEP:........................... 

Telefones: (    ) ................................................ E-mail pessoal:.......................................................................... 

 

Dados do Ofício: 

Razão Social do Cartório:.................................................................................................................................... 

Comarca:............................................................................................................................................................. 

Endereço do Ofício:..................................................................................................... n.º................................... 

Bairro: ............................................. Município: .............................................................. CEP:........................... 

Telefones:(    ) ................................................ E-mail oficial:.............................................................................. 

 

Endereço de instalação do CRVA: 

Endereço do CRVA:.................................................................................................... n.º................................... 

Bairro: ............................................. Município: .............................................................. CEP:........................... 

Telefones:(    ) ................................................ E-mail oficial:.............................................................................. 

Declaro que estou de acordo com os termos da Portaria DETRAN/RS n.º 438/18 e as condições 

estabelecidas pelo DETRAN/RS para credenciamento de CRVA junto a esta Autarquia, bem como 

compromisso de veracidade das informações prestadas e da autenticidade dos documentos fornecidos, 

inclusive de guarda, por cinco anos, dos documentos comprobatórios originais, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil e criminal. 

Nestes termos, peço deferimento. 

DATA: ............................................................................................... 

 

 

 

 
  

Assinatura do Titular (enviar/anexar documento oficial) Vide: Manual de tipos de assinaturas: 

http://www.detran.rs.gov.br/
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O Titular de novo CRVA deverá, obrigatoriamente, encaminhar junto a este requerimento os 
seguintes documentos: 

1. Termo de Adesão do CRVA, em 02 vias, com assinatura do Titular conforme modelo site. 

2. Cópia do Ato de delegação/designação do Oficial, Interino ou Interventor, ou Certidão da Direção do Foro 

acerca da delegação ou Portaria de Designação como Interino ou Interventor 

3. Cópia de documento de identificação, contendo RG e CPF 

4. Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo TSE 

5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos da União, no CPF do Titular 

6. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, no CPF do Titular 

7. Certidão Negativa de Débitos Municipais, no CPF do Titular 

8. Certidão Judicial Cível Negativa da Justiça Estadual 

9. Certidão Judicial Criminal Negativa da Justiça Estadual 

10. Certidão Negativa Cível e Criminal para fins gerais da Justiça Federal da 4.ª Região 

11. Requerimento para cadastro de conta corrente e documentos exigidos no formulário, conforme site 

12. Requerimento de vistoria para novos credenciamentos, conforme site 

 

Optando por também exercer a atividade de IVD e/ou Coordenador, encaminhar o que segue. 

13. Para os casos em que já possuir credenciamento ativo como IVD: 

 - Requerimento de vinculação como IVD e/ou Coordenador, conforme site 

 

14. Para os casos em que não possuir credenciamento ativo como IVD: 

 - Requerimento para credenciamento e vinculação do Titular como IVD e/ou Coordenador, conforme site  

 - Cópia do comprovante de conclusão do curso de IVD 

 

http://www.detran.rs.gov.br/

