
COMO OBTER O CRLV-E (DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS) 

 

Criamos este documento visando auxiliar os proprietários a obter o documento de 

licenciamento do(s) seu(s) veículo(s) - CRLV-e. 

 

Clique em um dos links abaixo de acordo com o tipo de pessoa que deseja obter o 

CRLV-e: 

• Pessoa Física  

• Pessoa Jurídica  

  

https://detran-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/28095006-crlv-e-pessoa-juri-dica.pdf


Como Obter o CRLV-e 

PESSOA FÍSICA 

 

Você possui CNH digital? (clique em um dos links abaixo) 

• SIM, possuo CNH digital 

• NÃO possuo CNH digital 

• NÃO SEI se possuo CNH Digital 

 

 

  



Como Obter CRLV-e - Pessoa Física 

Sim eu possuo CNH digital 

 

• Você precisará ter instalado o app CDT (Carteira Digital de Trânsito); 

• Clique aqui para ver o tutorial de instalação e utilização do app CDT digital  

• Após baixar o app CDT, basta seguir as orientações do app para baixar o CRLV-e 

do(s) veículo(s) de sua propriedade  

 

Caso você tenha a CNH digital mas não deseja obter o CRLV-e pelo app CDT, você 

utilizar o Portal DENATRAN para obter o seu documento. Para isso: 

• Clique aqui para verificar como obter o CRLV-e com CNH digital pelo Portal 

DENATRAN 

 

 

 

  Voltar para: Como obter CRLV-e - Pessoa Física 
 

  

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física 

 

Não possuo CNH digital 

 

Para prosseguir, será necessário informar se você possui alguns dados referentes 

ao documento de propriedade do veículo, CRV (Certificado de Registro de Veículo, 

ou antigo DUT) 

 

Você possui o Código de Segurança do CRV (antigo DUT)? 

• SIM, possuo código de segurança do CRV 

• NÃO possuo código de segurança do CRV 

• NÃO SEI se possuo o código de segurança do CRV 

 

 

 

  

https://www.detran.rs.gov.br/codigo-de-seguranca-do-crv


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física 

Não sei se possuo CNH é Digital 

 

Verifique se sua CNH física possui QR Code impresso no verso (o código está 

disponível nos documentos de habilitação emitidos a partir de 02 de maio de 

2017);  

 

 
  

 

Saiba mais sobre CNH Digital clicando aqui  

 

 

  Voltar para: Como obter CRLV-e - Pessoa Física 
  

QR Code 

Frente CNH Verso CNH 

https://www.detran.rs.gov.br/habilitacao-cnh/servicos/1037


Como Obter CRLV-e para Pessoa Física - SEM CNH digital 

 

Sim possuo Código de Segurança do CRV (Antigo DUT) 

 

Selecione onde você deseja obter o seu CRLV-e, clicando em um dos links 

abaixo: 

• Portal DENATRAN  

• App CDT (Carteira Digital de Trânsito) 

  



Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM CNH digital, COM Código Segurança CRV 

No Portal DENATRAN 

 

Para obter o CRLV-e no Portal DENATRAN você  precisa ter uma conta cadastrada 

no GOV.BR. 

 

Sabia mais como cadastrar uma conta, recuperar uma senha, recuperar a conta 

de acesso, dúvidas frequentes no acesso ao GOV.BR clicando aqui 

 

Com a sua conta cadastrada no gov.br acesse o Portal DENATRAN: 

• clique no menu “Entrar com gov.br” (1); e, 

• acesse sua conta inserindo os dados da sua conta no GOV.BR (2) 

 

(1) 

 

(2) 

 
 

• No Menu localizado a esquerda clique na opção “Baixar CRLV”: 

 
 

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/


• Insira os dados solicitados (Código RENAVAM, Placa e Código de Segurança 

do CRV) e baixe o seu CRLV-e. 

 

 
Voltar para: Como obter CRLV-e SEM CNH Digital 

 

  



Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM CNH digital, COM Código Segurança CRV 

No App CDT (Carteira Digital de Trânsito) 

 

Acesse o Tutorial do app Carteira Digital de Trânsito (CDT), clicando AQUI  

Em seguida clique na opção “Baixar CRLV Digital” e siga os passos do tutorial para 

obter o seu CRLV-e. 

 
 
 

Voltar para: Como obter CRLV-e SEM CNH Digital 

 

 

  

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html


Como Obter CRLV-e para Pessoa Física - SEM CNH digital 

NÃO possuo Código de Segurança do CRV (Antigo DUT) 

 

Selecione onde você deseja obter o seu CRLV-e, clicando em um dos links 

abaixo: 

• Portal DENATRAN  

• App CDT (Carteira Digital de Trânsito) 

  



Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM Código Segurança CRV 

Portal DENATRAN 

Para obter seu CRLV-e SEM o Código de Segurança do CRV no Portal DENATRAN 

você precisa ter uma conta cadastrada no GOV.BR e os selos de confiabilidade 

(nível de autenticação) verificado ou comprovado. 

 

Sabia mais como cadastrar uma conta, recuperar uma senha, recuperar a conta 

de acesso, dúvidas frequentes no acesso ao GOV.BR clicando aqui 

 

Saiba mais sobre os Selos de Confiabilidade clicando aqui  

 

Você possui os selos de confiabilidade Verificado (Prata) ou Comprovado 

(Ouro) na sua conta cadastrada no GOV.BR? 

• SIM  

• NÃO  

• NÃO SEI  

  

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/obtermaisconfiabilidadenacontadeacesso.html?highlight=confiabilidade


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM Código Segurança CRV 

Sim possuo conta Verificada ou Comprovada no GOV.BR 

 

Com a sua conta cadastrada no gov.br acesse o Portal DENATRAN: 

• clique no menu “Entrar com gov.br” (1); e, 

• acesse sua conta inserindo os dados da sua conta no GOV.BR (2) 

 

(1) 

 

(2) 

 
 

• Selecione o veículo que deseja obter o CRLV-e 

• Clique em “CRLV Digital (.pdf)” 

 
 

 

Voltar para: Obter CRVV-e SEM Cód. Seg. CRV 

 

 

  

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM Código Segurança CRV 

Não Sei ou Não possuo os Selos de Confiabilidade no GOV.BR 

Acesse sua conta no GOV.BR  

 

 

em seguida clique em “Privacidade” localizado no menu à esquerda: 

 
 

Para verificar quais os selos de confiabilidade você possui ou verificar como adquirir 

novas confiabilidades no GOV.BR , clique em “Gerenciar lista de selos de 

confiabilidade” 

 
 

 
Voltar para: Obter CRVV-e no Portal Denatran SEM Cód. Seg. CRV 

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=178eb248f9f


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM Código Segurança CRV 

App CDT (Carteira de Digital de Trânsito) 

Para obter seu CRLV-e SEM o Código de Segurança do CRV no app CDT você 

precisa ter o app instalado no seu celular e possuir os selos de confiabilidade Conta 

Comprovada (Ouro) no seu cadastro no GOV.BR 

Acesse o Tutorial do app Carteira Digital de Trânsito (CDT) clicando aqui  

Saiba mais sobre os Selos de Confiabilidade clicando aqui  

 

Você possui o selo de confiabilidade Comprovado (Ouro) na sua conta 

cadastrada no GOV.BR? 

• SIM  

• NÃO  

• NÃO SEI  

 

  

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/obtermaisconfiabilidadenacontadeacesso.html?highlight=confiabilidade


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM CNH digital, SEM Código Segurança CRV no APP 

CDT (Carteira Digital de Trânsito) 

Sim possuo Conta Comprovada no GOV.BR 

 

No seu celular, acesse o app Carteira Digital de Transito (CDT), clique no ícone 

“Veículos” e siga as orientações do app para baixar o CRLV-e do(s) seu(s) 

veículo(s) 

 

 

 

Tutorial do app Carteira Digital de Trânsito (CDT)  

  

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/carteiradigital/bot/index.html


Como Obter CRLV-e - Pessoa Física, SEM CNH digital, SEM Código Segurança CRV no APP 

CDT (Carteira Digital de Trânsito) 

Não Sei ou Não possuo os Selos de Confiabilidade no GOV.BR 

Acesse sua conta no GOV.BR  

 

 

em seguida clique em “Privacidade” localizado no menu à esquerda: 

 

Para verificar quais os selos de confiabilidade você possui ou verificar como adquirir 

novas confiabilidades no GOV.BR , clique em “Gerenciar lista de selos de 

confiabilidade” 

 
 

Voltar para: Obter CRLV-e no APP CDT sem o Cód. de Seg. CRV 

 

  

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=178eb248f9f


Conta GOV.BR 

Dúvidas referentes ao acesso no GOV.BR 

 

No menu a esquerda do site Dúvidas Frequentes da Conta GOV.BR você 

encontrará diversos tópicos que contém esclarecimentos referentes a 

conta do gov.br 

 
 

Abaixo destacamos alguns links, selecione conforme a sua necessidade: 

Criar um conta no GOV.BR 

Recuperar a senha ou a conta do GOV.BR 

Não me lembro de já ter me cadastrado no GOV.BR 

Não reconheço o e-mail ou telefone cadastrado 

Dúvidas Frequentes da Conta gov.br 

Entre em contato com o Atendimento do GOV.BR 

 

Voltar para: Início 

 

 

 

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/naomelembrotercadastrado.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/naoreconhecoemailoutelefonecadastrado.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html
https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/

