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bem como da Lei Estadual nº 17.682/2013 do Estado do Paraná, que dispõem sobre matéria de trânsito.
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Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Assunto: Inconstitucionalidade de Leis Estaduais em matéria de
trânsito – violação ao art. 22, XI (competência privativa da
União para legislar sobre trânsito e transporte), da Constituição
Federal.

O CONSELHO NACIONAL DE VISTORIAS VEICULARES – CNVV, inscrito no CNPJ nº
27.911.875/0001-00, com sede em Brasília, na SRTVS, QD. 701 - Conj. E - Bloco 1 - Sala 507,
Edifício Palácio do Rádio I - Asa Sul, Distrito Federal, CEP 70340-901, por meio de seu presidente
Rodrigo Amorim Soares, vem, perante Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue.
Como é de conhecimento desta Procuradoria alguns Estados membros da Federação
vêm, inventiva e ilegalmente impondo a população inovações legislativas em matéria de
trânsito.
Em 20/11/2020 a competente Procuradoria Geral da República enfrentou o tema ao
distribuir a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6597 em face da inconstitucionalidade de
diversas Leis, Decreto e Portaria emanados do Estado do Rio de Janeiro em matéria de trânsito.
Inobstante o brilhante trabalho exposto na exordial da ADI 6597 temos ao certo que na
data 27 de fevereiro de 2020, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ, por meio do
seu Governador, Sr. Wilson Witzel, promulgou a Lei nº 8.740, que por sua vez dispensa as
concessionárias, seguradoras, financeiras e cooperativas que promovam serviços de proteção
veicular, de realizarem vistoria veicular nos casos de troca de propriedade especial junto ao
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ.
Segundo a referida lei, entendem-se como transferência de propriedade especial as
vistorias ocorridas em função de:
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(i)

compra de veículos para revenda pelas concessionárias;

(ii)

veículos recuperados nas hipóteses de roubo ou furto e veículos sinistrados cujo
seguro tenha sido indeniza e;

(iii)

veículos objeto de busca e apreensão em função de inadimplência contratual

Ainda, se ressalta que a lei determina que o DETRAN/RJ emita para as concessionárias,
seguradoras, financeiras e cooperativas que promovam serviços de proteção veicular o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV com a expressão “Transferência de
Propriedade Especial” no campo observação, proibindo a inclusão da expressão “VEDADA
CIRCULAÇÃO”, além de que determina que a expressão de “Transferência de Propriedade
Especial” constante no CRLV deverá ser incluída no Registro Nacional de Veículos Automotores
– RENAVAN.
Contudo, em nosso entendimento, a ALERJ usurpou a competência da União Federal
ao dispor sobre a dispensa da vistoria veicular nos casos de troca especial pelas concessionárias,
seguradoras, financeiras e cooperativas que promovam serviços de proteção veicular, tendo em
vista que cabe tão somente ao CONTRAN a regulação atinente a trânsito e transporte, nos
termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.
A Lei Estadual nº 8.740/2020 afronta diretamente nossa Carta Magna, ao elidir
obrigação de realizar vistoria a um grupo de “agraciados” quais sejam:
 as concessionárias, financeiras, seguradoras, cooperativas e entidades, que
promovem serviços de proteção veicular
Ou seja, a Lei Fluminense, estabelece absurda distinção entre o cidadão comum e o
restrito nicho abençoado pelo governo Fluminense, pois aquele é obrigado a realizar a vistoria e
pagar as taxas incidentes, mas estes, se vinculados a empresas de proteção veicular ficam em
condição diferenciada no Estado do Rio de Janeiro.
Na verdade, o “benefício” de contratar serviços de proteção veicular e fazer partes
daquelas categorias acima descritas, traz ainda enorme injustiça entre os Estados, pois o Estado
do Rio de Janeiro por meio da questionada Lei Estadual, torna-se o ÚNICO ESTADO
BRASILEIRO que não precisa fazer vistoria.
Infelizmente a questão da extrapolação de competência não é restrita ao Estado do Rio
de Janeiro mas também o Estado do Paraná em 2013, que por meio da Lei Estadual 17.682 de
2
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20 de setembro de 2.013, decidiu desconsiderar e alterar regra do CTB atribuindo a
competência de se realizar as vistorias a categoria dos Despachantes de Trânsito.
A exigência de vistoria veicular encontra-se expressamente prevista no art. 22, III, do CTB:
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
[...]
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar,
emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o
Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;
[...]
Observe-se que a legislação de trânsito conferiu aos DETRANs competência para
realização dos serviços de vistoria veicular.
Já o CONTRAN emanado de seu poder regulamentador concedido pelo legislador por
meio dos artigos. 12, 22 e 103 do CTB, regulamentou a questão por meio da Resolução 466/13,
do CONTRAN, regulamentou a questão:
Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de
propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do
veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito
público ou privado previamente habilitada.
§ 1º A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada
exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema
Nacional de Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular
e Vistorias - SISCSV, mantido pelo DENATRAN.
§ 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:
I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;
II - a legitimidade da propriedade;
III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão
funcionais;
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IV - se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados
e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta
no prontuário do veículo na repartição de trânsito.
[...]
(grifo nosso)
Como se vê a legislação em vigor é clara determinando que a realização da vistoria
veicular seja feita pelos próprios órgãos executivos de trânsito que poderão ou não credenciar
em seu auxílio de empresas especializadas nessa atividade.
No entanto o Estado do Paraná inovou e atribuiu, sem ter a competência para tanto,
a competência de se realizar as vistorias ao seguimento dos despachantes Lei Estadual 17.682
de 20 de setembro de 2.013, como se vê claramente em seu artigo 12, que segue:

“Art. 12. São atribuições do Despachante de Trânsito:
a) representar os interesses de seus clientes em processos de registro,
transferência, licenciamento e outros relativos a veículos automotores,
reboques e similares.
b) Inspecionar, Vistoriar, Periciar, Identificar, Decalcar, Retirar, Carimbar e
assinar decalques de chassi e laudos de vistoria de veículos automotores,
reboques e similares bem como todos os seus componentes, assumindo total
responsabilidade pelos atos praticados;
c) Examinar, Verificar a regularidade documental através da inspeção de
procedência veicular nos processos que haja necessidade de emissão do
Certificado de Registro de Veículo e Certificado de Registro e Licenciamento
Veicular Anual e demais atos da alínea b.
d) encaminhar e acompanhar o andamento de processos que lhe forem
confiados.” (grifo nosso).
Como se vê, a Estado do Paraná, em arrepio a legislação federal vigente, publicou uma
Lei Estadual que inova no sistema de trânsito e contraria frontalmente o Código de Trânsito
Brasileiro, ao modificar a competência para a realização das vistorias, que, conforme Resolução
466/2013, podem ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação
4
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dos serviços de vistoria veicular. E ainda, a habilitação da pessoa jurídica de direito privado deve
obedecer aos requisitos estipulados na própria Resolução 466/2013.
A questão exposta de extrapolação de competência com o fito de beneficiar o
seguimento dos despachantes não se restringe apenas a questão da inconstitucionalidade em si,
mas especialmente de se admitir o conflito de interesses na atividade, afinal o mesmo
profissional que recebe seus honorários para realizar o trâmite documental de despachante é o
mesmo que recebe por aprovar uma vistoria, assim, é colocado em xeque a isenção na
realização da vistoria, que se reprovada impedirá o profissional de realizar o segundo serviço.
Conforme a resolução 466 do Contran, a pessoa jurídica de direito privado, para ser
credenciada a realizara a vistoria automotiva, deve, dentre outros requisitos, ter como objeto
social a atividade exclusiva de vistoria de identificação veicular. Logo, a Lei Estadual mencionada,
ao atribuir ao despachante a realização das vistorias automotivas, fere frontalmente o que fora
determinado na mencionada Resolução, tendo em vista que os Despachantes não apresentam
como objeto social a atividade exclusiva de vistoria de identificação veicular.
Pelo que fora exposto, resta flagrante a inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.682 de
20 de setembro de 2.013, do Estado do Paraná, por ser completamente incompetente para
legislar sobre a matéria, e por contrariar o que já fora determinado pelo órgão competente, o
Contran.
Por fim, nunca é demais lembrar que a vistoria de identificação veicular nos termos
da Resolução nº 466/2013 do CONTRAN além de prevenir que compradores de veículos
novos ou usados adquiram veículos fraudados, roubados/furtados também retira veículos
sem condições de circulação das ruas/estradas, bem como faz com que os proprietários de
veículos sem equipamentos obrigatórios, corrijam suas infrações.
A não realização de vistoria a determinados seguimentos conforme estabelece a Lei
Estadual nº 8.740/2020 do Rio de Janeiro, ou a realização das vistorias por seguimento que com
evidente conflito de interesses pode fomentar, desde golpes mais simples como a substituição
de pneus e lâmpadas (apenas para passar em vistoria) até situações mais graves, como por
exemplo, crimes de adulteração de hodômetro, de adulteração dos sinais identificadores e etc.
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Em análise fria e objetiva, suprimir a vistoria é aceitar o aumento de acidentes e
mortes no trânsito com veículos sem condições de circular continuarem circulando por
iniciativas como as duas Leis Estaduais ora denunciadas.
Por todas essas razões, requer a análise das relevantes informações prestadas e
sendo o entendimento desta Procuradoria, que sejam propostas Ação Diretas de
Inconstitucionalidades contra a Lei Estadual nº 8.740/2020 do Estado do Rio de Janeiro e contra
a Lei Estadual 17.682 de 20 de setembro de 2.013, do Estado do Paraná.
Com protestos de estima e consideração permanecemos.
Brasília, 08 de janeiro de 2022.

CONSELHO NACIONAL DE VISTORIAS VEICULARES – CNVV
Rodrigo Amorim Soares
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Art. 2º - O anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, passa a
ter a seguinte redação:





   



 



CONSIDERANDO:

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020

- o Decreto-Lei nº 247, de 21 de julho de 1975, que dispõe sobre a
segurança contra incêndio e Pânico; e

“ANEXO
WILSON WITZEL
Governador

CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

Projeto de Lei nº 867/19
Autoria do Deputado: Flavio Serafini

(...)
MARÇO

Id: 2239572

LEI Nº 8740 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

(...)

WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 1288/19
Autoria do Deputado: Giovani Ratinho

Id: 2239570

LEI Nº 8738 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA
DE DEFESA CONTRA MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a determinar que
a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro inclua na
estrutura já existente atualmente, a criação da Delegacia de Defesa
Contra Maus Tratos a Animais Domésticos.
Art. 2º - Para efeitos desta Lei a Secretaria de Estado de Polícia Civil
do Rio de Janeiro deverá se utilizar das instalações, equipamentos e
pessoal da estrutura já existente, para coibir e investigar os maus tratos contra animais domésticos.
Art. 3º - São considerados como animais domésticos aqueles que não
vivem mais em ambientes naturais e tiveram seu comportamento alterado pelo convívio com o homem.
Art. 4º - A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo art. 32, da Lei
Federal nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pode ser feita
em qualquer delegacia de polícia, devendo a mesma ser encaminhada
à delegacia especializada, posteriormente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

“Art. 11 - (...)
§3º - Para efeitos de regularização, por meio do procedimento simplificado, conforme artigo 30, os jiraus ou mezaninos
serão sempre computados como pavimento.”

Art. 1º - Nas hipóteses de Transferência de Propriedade Especial, ficam as concessionárias, financeiras, seguradoras, cooperativas e entidades, que promovam serviços de proteção veicular, dispensadas de
realizarem vistoria veicular obrigatória junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020
WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 1611/19
Autoria dos Deputados: Rosenverg Reis e Sergio Louback

“Art. 16 - Para cumprimento do disposto neste Código, as
medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser
projetadas e executadas sob a responsabilidade técnica de
profissionais legalmente habilitados pelos respectivos Conselhos de Classe (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU)
e cadastrados junto ao CBMERJ.

Art. 2º - Entendem-se como Transferência de Propriedade Especial as
ocorridas em função de:
I - Compra de veículos para revenda pelas concessionárias;

Parágrafo único - O cadastramento de que trata o caput poderá ser dispensado em processos de segurança contra incêndio e pânico, conforme os requisitos estabelecidos em
Nota Técnica do CBMERJ.”

II - Veículos recuperados nas hipóteses de roubo ou furto e veículos
sinistrados cujo seguro tenha sido indenizado;
III - veículos objeto de busca e apreensão em função de inadimplência contratual.

“Art. 17 - Para cumprimento do disposto neste Código, a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico
deverá ser realizada sob a responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados e com registros no competente conselho de classe.”

Art. 3º - Nas hipóteses previstas no caput do art. 1º, o Departamento
de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ - deverá emitir
o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - com a
expressão “Transferência de Propriedade Especial” no campo observação, proibida a inclusão da expressão “VEDADA CIRCULAÇÃO”.

“Art. 23 - (...)
§4º - Os órgãos oficiais, entidades religiosas e/ou filantrópicas, bem como as consideradas de utilidade pública, ficam
isentos do pagamento dos emolumentos para abertura do
PSCIP.”

Art. 4º - A condição de “Transferência de Propriedade Especial” constante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV , deverá ser incluída no Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAN.

“Art. 35 - (...)
§3º - Durante a vigência do cadastro, será dispensada a reapresentação da documentação referida no §2º deste artigo
nos processos de regularização junto ao CBMERJ.
(...)”

Art. 5º - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN/RJ - regulamentará as disposições contidas nesta Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020

Art. 5º - O previsto nesta Lei não acarretará em aumento de despesa.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos quando da extinção do Regime de Recuperação Fiscal
instituído pela Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017.

DECRETA:
Art. 1º - Os artigos 11, § 3º; 16, caput; 17, caput; 23, parágrafo 4º;
35, § 3º; 48, inciso VI; 50, parágrafo 1º e 58, caput, do Decreto nº 42,
de 17 de dezembro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:

(...) (NR)”

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020

- o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, que regulamenta o
Decreto-Lei nº 247, de 21 de julho de 1975, dispondo sobre o Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico - COSCIP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

DISPENSA AS CONCESSIONÁRIAS, SEGURADORAS, FINANCEIRAS E COOPERATIVAS
QUE PROMOVAM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
VEICULAR, DE REALIZAREM VISTORIA VEICULAR NOS CASOS DE TROCA DE PROPRIEDADE ESPECIAL.

26 de março - “Dia Roxo”, Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

“Art. 48 - (...)
VI - assinatura do vistoriante e da pessoa autuada ou responsável pelo recebimento; e
(...)”

WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 682/19
Autoria dos Deputados: Leo Vieira e Anderson Moraes

“Art. 50 - (...)
§1º - As multas, previstas nos incisos I a III deste artigo, serão aplicadas em dobro caso ocorra a mesma infração num
período de 5 (cinco) anos após decorrido o prazo para recurso ou ajustamento de conduta.
(...)”

Id: 2239573

ATOS DO PODER EXECUTIVO

“Art. 58 - Os procedimentos administrativos para a interposição de recurso serão regulamentados por Nota Técnica do
CBMERJ”

ATO DO PODER EXECUTIVO
Id: 2239571

LEI Nº 8739 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
ALTERA A LEI Nº 5.645/2010 E INCLUI, NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, O DIA ESTADUAL DO NATURÓLOGO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



DECRETO Nº 46.925 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020
ALTERA O DECRETO Nº 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE REGULAMENTA O
DECRETO-LEI Nº 247, DE 21 DE JULHO DE
1975, DISPONDO SOBRE O CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COSCIP, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº E-27/033/003/2019,

Art. 1º - Fica incluído no anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010,
que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o “Dia Estadual do Naturólogo” a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de março.

Art. 2º - Fica revogado o Parágrafo Único do art. 58.
Art. 3º - As Tabelas 2; 7; 9; 11; 12; 15; 16 e 27, do Anexo III do
Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, passam a vigorar com a
redação contida no Anexo Único ao presente Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020
WILSON WITZEL

ANEXO ÚNICO
EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Art. 2º - O Dia Estadual do Naturólogo tem como objetivo auxiliar na
implementação dos princípios da Naturalogia, com a promoção da
saúde através do auto cuidado e do entendimento da origem dos desequilíbrios relacionados ao processo saúde-doença, desenhado através da intersetorialidade das políticas públicas, em consonância com
os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a Constituição
Federal, que prevê a integralidade e as ações preventivas.
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Art. 3º - O Anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

1
2
3
4
5
6
7
8

“ANEXO
CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
(…)
MARÇO
(…)
23 de março - Dia Estadual do Naturólogo.
(...)”
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Lei 17.682 - 20 de Setembro de 2013
Publicada no Diário Oficial nº. 9048 de 20 de Setembro de 2013

Súmula: Dispõe
sobre
as
atividades
profissionais
de
Despachante de Trânsito, perante o Departamento de Trânsito
do Paraná – DETRAN-PR.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Capítulo I DOS DESPACHANTES
Art. 1º. As atividades profissionais de Despachante de Trânsito, perante o Departamento de
Trânsito do Paraná – DETRAN-PR, passam a ser regidas pelo disposto na presente Lei.
Art. 2º. A atividade de Despachante de Trânsito constitui serviço autorizado pelo Poder
Executivo Estadual, nos termos da lei, mediante ato do Diretor- -Geral do DETRAN-PR, que
atribuirá a condição, unicamente, à pessoa física.
§ 1°. O Despachante credenciado pode exercer suas atividades através de firma individual ou
organizando-se em sociedade integrada, exclusivamente, por mais de um despachante
credenciado.
§ 2°. O exercício da atividade, denominação e título de Despachante são privativos daqueles
habilitados e devidamente credenciados pela autoridade competente, na forma da Lei.
Art. 3º. O Despachante, independente de mandato, poderá exercer suas atribuições perante o
DETRAN-PR, em nome de seus comitentes.
Capítulo II DA HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Art. 4º. O credenciamento de Despachante será feito por ato do Diretor-Geral do DETRAN-PR,
após habilitação em concurso de provas e títulos.
Art. 5º. Em Municípios com frota de até dez mil veículos registrados serão credenciados, no
máximo, dois Despachantes de Trânsito.
§ 1°. Em municípios cujo número de veículos registrados seja superior a dez mil, será
credenciado mais um Despachante para cada cinco mil veículos.
§ 2°. No caso de vacância dos dois cargos de Despachante existentes em municípios com frota
de até dez mil veículos, será chamado o classificado imediatamente posterior. Em caso de perda
da validade do concurso público, e mediante prévia autorização governamental, pode o
DETRAN-PR realizar novo concurso público para atender a demanda de determinado município.
Art. 6º. Para ser credenciado o candidato deverá comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:
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I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ser eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais;
III - ter idade superior a dezoito anos;
IV - estar em dia com o serviço militar;
V - possuir certificado de conclusão do Ensino Médio;
VI - apresentar certidão negativa de antecedentes expedida pela Justiça Estadual Civil e
Criminal, Justiça Federal e outros afins dos locais que residiu ou exerceu atividade econômica
nos últimos cinco anos;
VII - apresentar certidão negativa expedida pelo Cartório de Protesto de Títulos dos lugares em
que residiu ou manteve atividade econômica nos últimos cinco anos;
VIII - gozar de boa saúde física e mental, comprovada através de laudo oficial;
IX - apresentar certidão negativa expedida pelo Cartório de Falências e Concordatas dos locais
em que residiu ou manteve atividades econômicas nos últimos cinco anos;
X - apresentar fotocópias do cadastro de identificação da pessoa física expedido pelo Ministério
da Fazenda e da cédula de identidade;
XI - juntar duas fotos coloridas 3x4.
Art. 7°. O concurso será de provas escritas e de títulos, conforme regulamento, obedecidos os
seguintes requisitos:
I - as provas escritas versarão sobre:
a) português;
b) matemática;
c) legislação de trânsito;
d) legislação relativa ao IPVA;
e) legislação relativa à organização da atividade dos Despachantes de Trânsito;
f) noções de direito administrativo e tramitação processual;
g) Teoria Geral do Estado.
II - a média mínima, calculada pela soma das notas das matérias, dividida pelo número de
matérias, deverá ser de no mínimo sete, sendo que a nota mínima por matéria deverá ser de
cinquenta por cento de acertos.
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Art. 8°. Os candidatos classificados no concurso, para as vagas existentes nos Municípios para
os quais se inscreveram, deverão ser submetidos a um curso sobre as rotinas do DETRAN-PR e
a legislação pertinente ao setor.
Parágrafo único. Serão considerados habilitados os candidatos que, aprovados no concurso,
obtiverem aproveitamento no curso de oitenta por cento do conteúdo e frequência de cem por
cento das aulas, salvo faltas justificadas por motivo de força maior.
Art. 9°. Os candidatos classificados para as vagas previstas em edital, para obterem
credenciamento, deverão, em quarenta e cinco dias da publicação do resultado, apresentar ao
DETRAN-PR:
I - prova de estabelecimento sob qualquer das formas previstas no §1º do art. 2º desta Lei;
II - prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda;
III - comprovante de inscrição na Previdência Social;
IV - alvará de licença e localização expedido pela Prefeitura Municipal.
Art. 10. O Diretor-Geral do DETRAN-PR, cumpridas as exigências previstas neste Capítulo,
expedirá documento credenciando o Despachante de Trânsito a iniciar suas atividades.
§ 1°. A autorização para o exercício da atividade de Despachante de Trânsito será concedida
através do credenciamento a título precário e personalíssimo.
§ 2°. Constitui impedimento para o credenciamento de Despachante o parentesco até terceiro
grau, inclusive em linha de afinidade, com funcionário do DETRAN-PR, asseguradas as situações
consolidadas.
Art. 11. Para garantir os atos praticados pelos Despachantes de Trânsito, será criado um selo
que será aposto em todos os documentos emitidos por eles e que lastreará um seguro fiança,
cujo valor será fixado anualmente pelo DETRAN-PR, sendo que a apólice será a ele apresentada,
e será administrado pelo órgão de representação da categoria, sendo este fiador de cada
Despachante de Trânsito perante o DETRAN-PR e usuários.
Parágrafo único. Os valores recolhidos a título de caução serão devidamente devolvidos aos
titulares de seus recolhimentos, titulares estes que não estejam sofrendo nenhum processo
administrativo. Aos demais, somente serão devolvidos após o encerramento dos procedimentos.
Capítulo III DA COMPETÊNCIA
Art. 12. São atribuições do Despachante de Trânsito:
I - representar os interesses de seus clientes em processos de registro, transferência,
licenciamento e outros relativos a veículos automotores e reboques;
II - inspecionar regularidade e procedência do veículo, lacrar placas, vistoriar veículos
automotores, reboques e similares, bem como todos os seus componentes, assumindo total
responsabilidade pelos atos praticados, responsabilidade esta garantida pelo instrumento
estabelecido no caput do art. 11 desta Lei;
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III - examinar, verificar a regularidade documental através da inspeção de procedência veicular
nos processos em que haja necessidade de emissão de Certificado de Registro de Veículo e
Certificado de Registro de L icenciamento Veicular anual e demais atos do inciso II deste artigo;
IV - identificar, retirar, carimbar e assinar decalques de chassi de veículos, assumindo total
responsabilidade pelos atos praticados;
V - verificar a regularidade documental e a identificação de chassi do veículo a cada
transferência;
VI - encaminhar e acompanhar o andamento de processos que lhe forem confiados;
VII - requerer certidões para a instrução de processos;
VIII - pagar, em nome de seus representados, impostos, taxas, multas e outros emolumentos;
IX - credenciar dois prepostos para atuarem como auxiliares em suas atividades, limitadas
estas às atividades de preposto previstas no art. 13 desta Lei;
X - exercer suas atividades no âmbito do Município para o qual foi credenciado, podendo atuar
fora desta abrangência apenas em caso de desdobramento da representação que lhe for
cometida;
XI - retirar do DETRAN–PR documentos de seus comitentes, mediante recibo.
Parágrafo único. O DETRAN-PR, respaldado pelo inciso X do art. 22 da Lei Federal nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - estabelece que, além dele,
exclusivamente os Despachantes de Trânsito poderão realizar a vistoria de veículos em
processos de regularização de documentos junto ao DETRAN/PR.
Capítulo IV DO PREPOSTO
Art. 13. Após noventa dias do credenciamento dos Despachantes de Trânsito, o DETRAN-PR
fará o credenciamento de prepostos.
§ 1°. Em caso de doença do Despachante será permitida sua licença, limitada a cento e vinte
dias, mediante avaliação médica a ser regulamentada por portaria do DETRAN-PR que, em
comum acordo com Sindicato da categoria, designará um Despachante da circunscrição da
Ciretran a qual o licenciado estiver vinculado para responder pelos serviços do estabelecimento
enquanto perdurar a licença.
§ 2°. Para o credenciamento do preposto aplicar-se-á o disposto no art. 6º desta Lei.
§ 3°. O preposto deverá ter idade superior a dezoito anos na data da indicação.
§ 4°. Os prepostos funcionarão como auxiliares diretos do Despachante de Trânsito, podendo
representá-lo perante o DETRAN-PR, entregando e recebendo protocolos de processos.
§ 5°. O credenciamento do preposto será expedido em caráter precário pelo Diretor-Geral do
DETRAN-PR.
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§ 6°. Dispensado pelo Despachante de Trânsito, por motivos particulares, que não impliquem
responsabilidade penal ou transgressão às normas constantes da presente Lei, o preposto
poderá servir a outro Despachante de Trânsito, a pedido deste, respeitado o limite estabelecido
no IX do art. 12 desta Lei.
§ 7°. A alteração referida no parágrafo anterior será anotada nas fichas de assentamentos
individuais respectivas, pela Divisão de Fiscalização do DETRAN-PR, expedindo-se novo cartão
de identificação em favor do preposto, com o recolhimento do anterior para fins
de arquivamento.
§ 8°. Os atos praticados pelo preposto, no exercício de suas funções, inclusive aqueles que
resultarem em danos pecuniários ao DETRAN-PR ou terceiros, serão da exclusiva
responsabilidade do Despachante de Trânsito que o indicou.
§ 9°. Fica proibida aos prepostos a realização de vistorias.
§ 10°. Os prepostos deverão ser devidamente registrados em carteira de trabalho.
Capítulo V
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES
Art. 14. São deveres dos Despachantes de Trânsito:
I - entrar no exercício de suas atividades em até trinta dias após o ato de credenciamento;
II - manter a atividade em caráter permanente sem interrupção, salvo força maior,
devidamente autorizada pelo Diretor-Geral do DETRAN-PR;
III - tratar com urbanidade clientes e funcionários do DETRAN-PR;
IV - fornecer aos clientes a primeira via do protocolo que comprove a entrada da documentação
no DETRAN-PR;
V - manter afixada em seu estabelecimento a tabela de valores dos serviços prestados,
reajustada anualmente conforme índice do INPC ou outro índice que o substitua, tudo de acordo
com definições e normatizações adotadas pelo DETRAN-PR;
VI - pugnar pelo fiel cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, respectivo regulamento, e
demais disposições complementares;
VII - quando no exercício da função, portar, de modo visível, a credencial expedida pelo
DETRAN-PR;
VIII - identificar-se através do nome, do endereço e do número da credencial em todos os atos
e documentos encaminhados ao DETRAN-PR;
IX - fazer consignar nos impressos, processos de serviços, fachadas ou placas de identificação
do estabelecimento e publicidade em geral a denominação do escritório, o nome e o número da
credencial do Despachante responsável;
X - fornecer aos comitentes recibos de importâncias e documentos que lhe forem confiados;
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XI - manter fichário ou cadastro de seus clientes, sujeito à fiscalização do DETRAN-PR;
XII - prestar contas de suas atividades ao DETRAN-PR sempre que solicitado;
XIII - acatar os regulamentos e instruções determinados pelo DETRAN-PR;
XIV - comunicar ao DETRAN-PR, em vinte e quatro horas, a dispensa do preposto, efetuando a
devolução de sua credencial;
XV - ressarcir seus comitentes e o poder público por danos e prejuízos a que der causa, por
ação ou omissão, inclusive por atos de seus empregados e preposto, exceto quando a questão
estiver sendo discutida em juízo;
XVI - renovar a credencial anualmente, obedecendo ao disposto nos incisos VI e VII, do art. 6º
desta Lei;
XVII - ...Vetado...
Art. 15. É defeso ao Despachante de Trânsito:
I - delegar a outrem, mesmo através de mandato, quaisquer de suas atribuições definidas na
presente Lei, ressalvada a nomeação de prepostos;
II - aceitar o patrocínio de interesses alheios às suas atribuições;
III - desempenhar cargo, função ou emprego, ainda que não remunerado, em Entidade da
Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, salvo se licenciado;
IV - manter filiais de seu estabelecimento;
V - praticar, com ou sem intuito de lucro, atos desnecessários à solução de assuntos a seu
encargo, ou protelar-lhes o andamento;
VI - exercer a função com credencial vencida;
VII - exercer a função com credencial suspensa.
Parágrafo único. A responsabilidade administrativa não isenta o Despachante da cível e
criminal cabíveis.
Capítulo VI DOS DIREITOS
Art. 16. São direitos dos Despachantes, enquanto no exercício de suas atividades:
I - exercer com liberdade suas prerrogativas;
II - exercer sua atividade na forma prevista no § 1º do art. 2º desta Lei;
III - O Despachante de Trânsito poderá desempenhar outras atividades privadas que não
dependam de credenciamento ou concessão do Poder Público, concomitantemente com as de
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Despachante, desde que não no mesmo estabelecimento comercial e ainda sem qualquer
descontinuidade dos serviços objeto do credenciamento;
IV - não ser punido sem prévio processo administrativo em que sejam assegurados a ampla
defesa e o contraditório;
V - representar, perante as autoridades competentes, na defesa de suas atribuições,
prerrogativas e direitos contra quem quer que lhe embarace ou obste;
VI - permutar em caráter definitivo com outro Despachante o município de atuação.
VII - O Despachante de Trânsito poderá licenciar-se de suas funções para exercer mandato
eletivo, sem prejuízo do seu credenciamento;
VIII - O Despachante de Trânsito e seus prepostos poderão gozar férias anuais de trinta dias,
nos termos da Lei, sempre em períodos diferenciados e alternados. Quando do período de
férias do Despachante, o DETRAN-PR, mediante requerimento com antecedência mínima de
trinta dias, designará um Despachante da circunscrição da Ciretran a qual o Despachante em
férias estiver vinculado, para responder pelos serviços do estabelecimento, enquanto
perdurarem estas férias;
IX - O DETRAN-PR disponibilizará modelos padronizados de fachadas do estabelecimento do
Despachante de Trânsito, de uso obrigatório.
Capítulo VII DAS PENALIDADES
Art. 17. São penas aplicáveis aos Despachantes:
I - advertência por escrito;
II - suspensão;
III - cassação de credencial.
Art. 18. A pena de advertência será aplicada ao Despachante quando infringir o disposto no art.
14, incisos I a XI e art. 15, incisos V e VI desta Lei.
Art. 19. Sujeitar-se-á à pena de suspensão de até noventa dias, o Despachante que:
I - houver sofrido por mais de uma vez a pena de advertência;
II - infringir o disposto nos incisos XII a XVII do art. 14, e incisos XII a XVII do art. 15, todos
desta Lei.
§ 1°. Durante o período de cumprimento da pena de suspensão não poderá o Despachante, ou
seu preposto, exercer suas atividades perante o DETRAN-PR, sob pena de cassação da
credencial.
§ 2°. O DETRAN-PR designará um Despachante para, durante o período de suspensão,
promover o andamento dos processos encaminhados ao Despachante suspenso.
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Art. 20. A pena da cassação da credencial será aplicada nos casos de:
I - prática, no exercício da atividade de Despachante, de ato definido como infração penal;
II - condenação irrecorrível pela prática dos crimes previstos nos Títulos I, II, X e XI da Parte
Especial do Código Penal;
III - condenação irrecorrível, em qualquer caso, à pena de reclusão igual ou superior a dois
anos;
IV - infração ao disposto nos incisos I, II, III, IV e VII do art. 15 desta Lei;
V - infração ao disposto no § 1º do art. 19 desta Lei.
Art. 21. As penas de suspensão e cassação de credencial serão aplicadas após regular processo
administrativo, com prazo de duração de até trinta dias contados da notificação prévia do
Despachante, prorrogáveis por igual período.
Parágrafo único. Instaurado o processo administrativo e apresentada defesa prévia, o
Despachante poderá ficar suspenso, preventivamente, por no máximo trinta dias, se
demonstrada a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Art. 22. Na aplicação das penas serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os
danos que dela provierem para a imagem da Administração Pública e os prejuízos que causar à
categoria dos Despachantes e aos seus comitentes.
Art. 23. Compete ao Diretor-Geral do DETRAN-PR a aplicação das penas disciplinares previstas
na presente Lei.
Art. 24. As decisões do Diretor-Geral do DETRAN-PR, acerca dos processos disciplinares
instaurados por aquele Órgão, deverão ser fundamentadas, sendo que ao Despachante de
Trânsito será assegurado o direito de apresentar recurso em até quinze dias após a notificação,
a ser apreciado em segunda instância pelo Secretário da pasta a qual o DETRAN-PR estiver
vinculado no prazo máximo de trinta dias, período em que a suspensão imposta ficará
sobrestada.
§ 1°. O recurso pelo mesmo fundamento só será interposto uma única vez.
§ 2°. O recurso da decisão que aplica a pena de cassação de credencial terá efeito devolutivo e
excepcionalmente o efeito suspensivo.
§ 3°. O efeito suspensivo ao recurso a que se refere o § 2º deste artigo será atribuído nas
seguintes situações:
I - se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente;
II - se o recurso não for julgado no prazo de trinta dias de sua interposição.
Art. 25 Da decisão que aplicar a pena de advertência, caberá pedido de reconsideração ao
Diretor-Geral do DETRAN-PR no prazo de dez dias.
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§ 1°. Durante o processo disciplinar, sempre se observando o contraditório e a ampla defesa,
os dados pessoais do Despachante de Trânsito, assim como diligências e decisões não
terminativas, ficarão sob sigilo.
§ 2°. Uma vez instaurado o processo disciplinar, o Despachante de Trânsito terá até quinze dias
para apresentar defesa prévia e oferecer rol de testemunhas e provas documentais, a partir da
notificação pessoal das irregularidades apontadas.
Capítulo VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. O Despachante de Trânsito poderá ser transferido de município, desde que haja
permuta com outro Despachante.
Art. 27. Incorrerá em responsabilidade o servidor público que permitir que pessoa não
devidamente credenciada exerça a atividade privativa de Despachante de Trânsito.
Art. 28. Os Despachantes de Trânsito estão sujeitos à inspeção permanente de suas atividades
através do setor competente do DETRAN-PR.
Art. 29. O Despachante de Trânsito que tiver a sua credencial cassada estará impedido de
habilitar-se a novo credenciamento.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Ficam revogadas a Lei nº 12.327, de 21 de setembro de 1998 e a Lei nº 15.060, de 20
de abril de 2006.
Palácio do Governo, em 20 de setembro de 2013.

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado
Cid Marcus Vasques
Secretário de Estado da Segurança Pública
Cezar Silvestri
Secretário de Estado de Governo
Reinhold Stephanes
Chefe da Casa Civil
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RESOLUÇÃO Nº 466

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 2013

Estabelece procedimentos para o exercício
da atividade de vistoria de identificação
veicular.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando da competência
que lhe conferem os incisos I e X, do artigo 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de
maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT,
Considerando o disposto no inciso III do art. 22, nos incisos I e II do art. 123 e do
inciso V do art. 124, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
Considerando a conveniência técnica e administrativa de que as vistorias de veículos
obedeçam a critérios e procedimentos uniformes em todo o país;
Considerando as proposições do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria
DENATRAN nº 246/2012, nos termos da Deliberação nº 126/2012 do CONTRAN;
Considerando o disposto no art. 311 do Código Penal;
Considerando o que consta nos Processos Administrativos nos 80000.045476/2010-99,
80000.045316/2012-10,
80000.044196/2012-25,
80000.012971/2013-64
e
80020.001532/2013-98,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de
vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular.
§ 1º A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução constitui
atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
§ 2º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de
servidores públicos especialmente designados.

Capítulo I
Das disposições preliminares
Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade
ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de
responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 26/02/2021 17:46. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave f2b6e018.79b7100d.7484a4b2.ac21d87a

Procedimento 1.30.001.000159/2021-62, Documento 1.5, Página 1

Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente
habilitada.
§ 1º A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada
exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de
Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias - SISCSV,
mantido pelo DENATRAN.
§ 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:
I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;
II - a legitimidade da propriedade;
III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais;
IV - se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e,
caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no
prontuário do veículo na repartição de trânsito.
§ 3º Os equipamentos obrigatórios são aqueles previstos pelo Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, Resoluções do CONTRAN e Portarias do DENATRAN.
§ 4º É vedada a realização de vistoria de identificação veicular em veículo sinistrado
com laudo pericial de perda total.
Art. 3º Havendo habilitação de pessoa jurídica pelos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para a realização de vistoria de identificação
veicular, deverá o DENATRAN conceder o acesso ao SISCSV.
§ 1º O acesso de que trata este artigo será realizado por intermédio do órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal contratante, que ressarcirá ao
DENATRAN os custos referentes aos acessos à base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM pelo SISCSV, nos termos da regulamentação a ser
editada pelo DENATRAN.
§ 2º A pessoa jurídica habilitada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal somente poderá operar em vistoria de identificação veicular
após a concessão do acesso ao SISCSV, cabendo ao órgão ou entidade responsável pelo
credenciamento a fiscalização da conformidade dos serviços prestados.
Capítulo II
Dos requisitos para habilitação do exercício dos serviços de vistoria de identificação
veicular
Art. 4º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
promoverão a habilitação da pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício da
atividade de vistoria de identificação veicular, mediante cumprimento dos seguintes
requisitos:
I - documentação relativa à habilitação jurídica:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus
administradores, devendo constar do objeto social a atividade exclusiva de vistoria de
identificação veicular, excetuando-se as pessoas jurídicas de direito público que se dediquem
à atividade de ensino e pesquisa técnico-científica;
b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) cópia da lei de criação, em se tratando de pessoa jurídica de direito público.
II - documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo à sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual ou estatutário;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da
pessoa jurídica, na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
e) comprovação, na forma da lei, de regularidade na entrega da Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943;
g) certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data do início do processo administrativo
de habilitação, acompanhada de prova da competência expedida por cartório distribuidor.
III - documentação relativa à qualificação técnica:
a) comprovação de possuir em seu quadro de pessoal permanente, vistoriadores com
qualificação comprovada por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso de
treinamento em vistoria de identificação veicular, regulamentado pelo DENATRAN;
b) Licença ou Alvará de Funcionamento, com data de validade em vigor, expedido
pela Prefeitura do Município ou pelo Governo do Distrito Federal;
c) comprovação de canal aberto de ouvidoria ou serviço de atendimento ao
consumidor;
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d) Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, segurada no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), e em vigor durante o prazo de validade do contrato de
exercício dos serviços de vistoria de identificação veicular, em nome da contratada, para
eventual cobertura de danos causados ao consumidor pela pessoa jurídica habilitada;
e) comprovante de quitação do seguro contratado;
f) comprovação da atuação exclusiva no mercado de vistoria de identificação veicular,
mediante certidão emitida pelo órgão competente e cópia do contrato social vigente;
g) declaração de abster-se de envolvimentos comerciais que possam comprometer a
isenção no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, assinada pelo
representante legal da pessoa jurídica.
IV - documentação relativa à infraestrutura técnico-operacional:
a) projeto atual aprovado e registrado pelo Município e fotos atualizadas do
estabelecimento identificando a existência de local adequado para estacionamento de
veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular em
áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento das vistorias de identificação veicular ao
abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias. No caso de veículos
pesados, com peso bruto total superior 4.536 Kg, as vistorias de identificação veicular
poderão ser realizadas em área descoberta no pátio da empresa;
b) deter controle informatizado através de tecnologia de biometria para a emissão do
laudo único padronizado pelo SISCSV e demais exigências técnicas determinadas por
regulamentação específica do DENATRAN e descritas no manual do sistema, em especial
relativas à segurança, identificação e rastreabilidade;
c) Certificado de Sistema de Qualidade, padrão ISO 9001:2008, com validade atestada
pela entidade certificadora, acreditada pelo INMETRO ou signatária de acordos internacionais
de reconhecimento mútuo no campo da acreditação.
§ 1º A Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional e o Certificado ISO
9001:2008 devem ter caráter individual e intransferível, não sendo aceitos apólices de seguros
e certificados coletivos.
§ 2º Caberá ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal regulamentar as demais características de infraestrutura técnico-operacional, em
relação ao disposto no inciso IV deste artigo.
§ 3º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal,
no ato da habilitação da pessoa jurídica de direito público, poderão dispensar o cumprimento
dos requisitos dispostos neste artigo, com exceção da documentação descrita na alínea “d” do
inciso I, na alínea “a” do inciso II, nas alíneas “b”, “c” e “g” do inciso III e nas alíneas “a” e
“b” do inciso IV, do presente artigo.
§ 4º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
poderão deixar de exigir o disposto no inciso III, alínea “f” deste artigo quando a habilitação
referir-se à pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
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§ 5º É proibida a participação de sócio ou proprietário de pessoa jurídica habilitada
para a prestação de serviços de vistoria veicular, que exerça outra atividade empresarial
regulamentada pelo CONTRAN ou DENATRAN.
Art. 5º A área de atuação para o exercício da atividade de vistoria de identificação
veicular será determinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, observado o município sede da pessoa jurídica e as Circunscrições Regionais
de Trânsito - CIRETRAN.
Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal poderá, a seu critério, estender, precariamente, quando solicitado, o âmbito de atuação
da pessoa jurídica habilitada para município ou região de determinada CIRETRAN que não
disponha de meios próprios para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular
ou na qual não haja pessoa jurídica habilitada para a localidade, desde que a CIRETRAN
esteja vinculada à mesma autoridade executiva de trânsito. A extensão da área de atuação
perde efeito quando ocorrer habilitação de pessoa jurídica para o Município.

Capítulo III
Das Competências
Art. 6º Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal:
I - publicar no Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal o extrato do contrato de
prestação de serviços de vistoria de identificação veicular celebrado com pessoa jurídica de
direito público ou privado;
II – disponibilizar, permanentemente e em destaque, no seu sítio eletrônico, a relação
atualizada das pessoas jurídicas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação
veicular, incluindo nome, endereço, telefones para contato, CNPJ, área geográfica de atuação,
prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável;
III - informar ao DENATRAN a relação de empresas que podem executar a atividade
de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do
contrato e nome do preposto responsável;
IV - monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular,
inclusive a emissão do laudo e qualquer documento eletrônico disponível na central SISCSV,
seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou
privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realize a integração dos
dados necessários, conforme regulamentação específica do DENATRAN;
V – fiscalizar, anualmente, a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de
vistoria de identificação veicular, “in loco” e por meio do SISCSV, independentemente de
solicitação do DENATRAN ou de notificação judicial ou extrajudicial, podendo requisitar
documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa;
VI - zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular;
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VII - advertir, suspender ou cassar a pessoa jurídica habilitada nos casos de
irregularidades previstas nesta Resolução, informando antecipadamente ao DENATRAN, por
meio de ofício, a data de início e término da imposição da penalidade;
VIII - celebrar o instrumento jurídico necessário, com a autoridade policial
competente, para acesso às informações registradas no SISCSV e prover os meios para
disponibilização dessas informações eletronicamente;
IX – Comunicar à Polícia Civil do Estado e do Distrito Federal qualquer identificação
veicular suspeita de fraude ou irregularidades, na forma do disposto no art. 311 do Código
Penal;
X - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de
identificação veicular.
Art. 7º Compete ao DENATRAN, depois de informado pelos órgãos e entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, o rol de empresas habilitadas aptas a
executar a atividade de vistoria de identificação veicular:
I - disponibilizar, em sítio eletrônico, a relação atualizada de pessoas jurídicas
habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ,
prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável;
II - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de
identificação veicular;
III - fiscalizar, quando motivado e a qualquer tempo, a atividade de vistoria de
identificação veicular, no que se refere ao acesso ao SISCSV, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, podendo, para isso, firmar convênios ou acordos de
cooperação técnica e informar aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal caso haja a constatação de infração passível de punição ou qualquer
irregularidade;
Art. 8º Compete à pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o
exercício da atividade de vistoria de identificação veicular:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista nas resoluções, normas e regulamentos
técnicos aplicáveis à vistoria de identificação veicular;
II - atualizar o inventário e o registro dos bens vinculados à contratação da pessoa
jurídica;
III - cumprir as normas técnicas pertinentes à atividade de vistoria de identificação
veicular;
IV - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos
equipamentos e às instalações integrantes da vistoria de identificação veicular, aos registros
operacionais e aos registros de seus empregados;
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V - manter atualizada a documentação relativa à regularidade fiscal, nas esferas
municipal, estadual e federal, permitindo aos encarregados da fiscalização livre acesso aos
documentos comprobatórios;
VI - comunicar previamente ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal qualquer alteração, modificação ou introdução técnica capaz de interferir
na execução da atividade de vistoria de identificação veicular, e ainda, referente aos seus
instrumentos constitutivos, bem como a decretação do regime de falência;
VII - informar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal as falhas constatadas na emissão dos laudos de vistoria de identificação veicular;
VIII - responder civil e criminalmente por prejuízos causados em decorrência das
informações e interpretações inseridas no laudo de vistoria de identificação veicular, salvo
aquelas oriundas do banco de dados BIN/RENAVAM/RENAMO, independentemente do
limite da apólice de seguro prevista no art. 4º, desta Resolução;
IX - comunicar imediatamente à autoridade policial quando detectar veículo cuja
identificação seja suspeita de fraude ou irregularidades insanáveis, para fins de apuração
criminal.
X – comprovar, anualmente, perante o órgão ou entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, o cumprimento dos requisitos de habilitação fixados nesta
norma.
§ 1º O serviço adequado previsto no inciso I deste artigo corresponde àquele que
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e
cortesia na sua prestação.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada somente poderá emitir
laudos de vistoria de identificação veicular referentes às placas de veículos dos municípios
abrangidos por sua habilitação, ou a serem transferidos para os respectivos municípios.

Capítulo IV
Das sanções administrativas aplicáveis às empresas habilitadas
Art. 9º A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da
atividade de vistoria de identificação veicular sujeitar-se-á às seguintes sanções
administrativas, conforme a gravidade da infração e sua reincidência, aplicadas pelo órgão
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a que estiver vinculada, observada a
ampla defesa e o contraditório:
I - advertência por escrito;
II - suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias;
III - cassação do credenciamento.
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§ 1º A aplicação das sanções de suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias
acarretará, automaticamente, a suspensão do acesso ao SISCSV pelo respectivo tempo.
§ 2º As irregularidades serão apuradas junto aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante processo administrativo, observando-se a
legislação aplicável, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 10. Constituem infrações passíveis de advertência por escrito:
I - apresentar, culposamente, informações não verdadeiras às autoridades de trânsito e
ao DENATRAN;
II - registrar laudo de vistoria de identificação veicular de forma ilegível ou sem
oferecer evidência nítida;
III - preencher laudos em desacordo com o documento de referência;
IV - deixar de prover informações que sejam devidas às autoridades de trânsito e ao
DENATRAN;
V - manter não-conformidade crítica aberta por tempo superior a 30 (trinta) dias ou
outro prazo acordado com as autoridades de trânsito e com o DENATRAN;
VI - deixar de registrar informações ou de tratá-las;
VII - praticar condutas incompatíveis com a atividade de vistoria de identificação
veicular.
Art. 11. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 (trinta) dias
na primeira ocorrência, de 60 (sessenta) dias na segunda ocorrência e de 90 (noventa) dias na
terceira ocorrência:
I - reincidência de infração punida com aplicação de advertência por escrito;
II - deixar de exigir do cliente a apresentação de documentos obrigatórios previstos na
legislação de trânsito;
III - emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo
regulamento técnico;
IV - realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo
regulamento técnico;
V - emitir laudos assinados por profissional não habilitado;
VI - deixar de armazenar em meio eletrônico registro de vistoria de identificação
veicular, não manter em funcionamento o sistema de biometria e outros meios eletrônicos
previstos;
VII - deixar de emitir ou emitir documento fiscal de forma incorreta;
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VIII - utilizar quadro técnico de funcionários sem a qualificação requerida;
IX - deixar de utilizar equipamento indispensável à realização da vistoria de
identificação veicular ou utilizar equipamento inadequado ou de forma inadequada;
X - deixar de conceder, a qualquer tempo, livre acesso às autoridades de trânsito e ao
DENATRAN às suas instalações, registros e outros meios vinculados à habilitação, por meio
físico ou eletrônico;
XI - utilizar pessoal subcontratado para serviços de vistoria de identificação veicular;
XII - deixar de manter o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.
Art. 12. Constituem infrações passíveis de cassação do habilitado:
I - reincidência da irregularidade punida com aplicação de sanção administrativa de
suspensão das atividades por 90 (noventa) dias;
II - realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica
habilitada;
III - fraudar o laudo de vistoria de identificação veicular;
IV - emitir laudo de vistoria de identificação veicular sem a realização da vistoria;
V - manipular os dados contidos no arquivo de sistema de imagens.
VI - repassar a terceiros, a qualquer título, as informações sobre veículos e
proprietários objeto de vistoria.
Art. 13. Além das infrações e penalidades previstas nos artigos anteriores, será
considerada infração administrativa passível de cassação do habilitado, qualquer ato que
configure crime contra a fé pública, a administração pública e a administração da justiça,
previstos no Decreto-Lei 2.848/40, e atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº
8.429/92, em especial a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e interesse público.
Art. 14. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
poderão suspender cautelarmente, sem prévia manifestação do interessado, as atividades de
vistoria de identificação veicular da pessoa jurídica de direito público ou privado,
motivadamente, em caso de risco iminente, nos termos do art. 45, da Lei nº 9.784/99.
Art. 15. A pessoa jurídica cassada poderá requerer sua reabilitação para o exercício da
atividade de vistoria de identificação veicular depois de decorridos 2 (dois) anos da aplicação
da penalidade.
Art. 16. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas habilitadas são extensíveis aos
sócios, sendo vedada a participação destes na composição societária de outras pessoas
jurídicas que realizem as atividades de que trata esta Resolução.
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Capítulo V
Das disposições finais e transitórias
Art. 17. No caso de alteração de endereço das instalações da pessoa jurídica habilitada,
esta somente poderá voltar a operar após a vistoria prévia do órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado e do Distrito Federal.
Art. 18. Os modelos de requerimento e os demais formulários necessários à instrução
do processo administrativo de habilitação da pessoa jurídica serão padronizados em ato
específico do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.
Art. 19. O Laudo de Vistoria de identificação veicular terá validade somente se
emitido, monitorado e controlado por meio do SISCSV, nos termos da legislação vigente e
atendidos os requisitos técnicos e funcionais especificados em Portaria do DENATRAN.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal promoverão sua inscrição no DENATRAN para integração das pessoas jurídicas
habilitadas com o SISCSV, conforme regulamentação específica do DENATRAN.
Art. 20. As Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos – ECVs e as Unidades de
Gestão Central – UGC, credenciadas pelo DENATRAN, permanecerão habilitadas no SISCSV
até a data da entrada em vigor desta Resolução, ou até o termino do prazo de vigência do
credenciamento, vedada a prorrogação, ou o que ocorrer primeiro.
Parágrafo único. As empresas credenciadas como Unidades de Gestão Central – UGC
pelo DENATRAN, no curso da vacatio legis desta Resolução, somente poderão exercer suas
atividades junto às Empresas Credenciadas em Vistorias de Veículos – ECVs credenciadas
pelo DENATRAN.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2014, quando ficará
revogada a Resolução CONTRAN nº 5, de 23 de janeiro de 1998 e o art. 1º da Resolução
CONTRAN nº 282, de 26 de junho de 2008.

Morvam Cotrim Duarte
Presidente em Exercício

Pedro de Souza da Silva
Ministério Da Justiça

Mario Fernando de Almeida Ribeiro
Ministério Da Defesa
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Rone Evaldo Barbosa
Ministério Dos Transportes

José Maria Rodrigues de Souza
Ministério da Educação

Luiz Otávio Maciel Miranda
Ministério da Saúde

Julio Eduardo dos Santos
Ministério das Cidades
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PR-RJ-00003070/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RJ
DIVISÃO CÍVEL JUDICIAL DA PR/RJ

CERTIDÃO nº 313/2021
Referência: PR-RJ-00002596/2021

Certifico que foi realizada pesquisa utilizando os seguintes parâmetros, não sendo
encontrado nenhum registro no âmbito da PR-RJ:
"ADI 659" - "ADI" - "659" - "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE " "659" - "TRANSITO" - "LEI" - "8.740" - "TRANSITO" - "VEICULOS" - "VISTORIA" "OBRIGATORIEDADE"

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

LAERCIO CORUJO MOUTELLA
DIVISÃO CÍVEL JUDICIAL DA PR/RJ

Página 1 de 1

Documento assinado
Assinadovia
comToken
logindigitalmente
e senha por por
LAERCIO
PROCURADOR-GERAL
CORUJO MOUTELLA,
DA REPÚBLICA
em 13/01/2021
ANTONIO
17:34.
AUGUSTO
ParaBRANDAO
verificar
DE ARAS,
a autenticidade
em 26/02/2021
acesse
17:46. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.
Chave f2b6e018.79b7100d.7484a4b2.ac21d87a
Chave 909D2E04.0DEB22F4.3F39FD0B.3BC96969

Procedimento 1.30.001.000159/2021-62, Documento 2, Página 1

PR-RJ-00003071/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RJ
DIVISÃO CÍVEL JUDICIAL DA PR/RJ

Referência: PR-RJ-00002596/2021
Assunto: Autuação de Notícia de Fato

Notícia de Fato autuada em conformidade com o art. 1º, §2º da Ordem de Serviço
PRRJ Nº 06, de 08 de Agosto de 2014.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

LAERCIO CORUJO MOUTELLA
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
DIVISÃO CÍVEL JUDICIAL DA PR/RJ

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)
Expediente:

PA-PGR - 1.30.001.000159/2021-62

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição
Ofício Titular:

PR-RJ - 39º Ofício - RENATO MACHADO

Grupo de Distribuição: Tutela - Residual
Forma de Execução:

Automática

Conclusão da Distribuição
Vínculo:

Titular

Responsável:

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO

Ofício Responsável:

PR-RJ - 39º Ofício - RENATO MACHADO

Forma de Execução:

Automática

Usuário:

LAERCIO CORUJO MOUTELLA

Data:

13/01/2021 17:46:23
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PR-RJ-00003126/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

Despacho nº 937/2021
Referência: 1.30.001.000159/2021-62
Assunto: Registrar

Considerando que se trata de demanda de controle concentrado de
inconstitucionalidade, encaminhe-se à PGR.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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PGR-00014187/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Despacho nº 24/2021 Referência: 1.30.001.000159/2021-62

Encaminhe-se o presente expediente à Divisão de Controle Extrajudicial/SUBCAP para:
( ) Proceder à pesquisa de correlatos.
( ) Autuar
( ) Eletrônico
( ) Físico, justifique:
( ) Autuar, na inexistência de correlatos.
( ) Eletrônico
( ) Físico, justifique:
( ) Redistribuir.
(x ) Converter.
( ) Juntar documentos: (descrição do documento juntado).
( ) Anexar documentos: (descrição do documento anexado).
( ) Reativar distribuição.

Tipo de procedimento:
( ) Notícia de Fato – PGR
( ) Notícia de Fato de Instância Diversa – PGR
(x ) Procedimento Administrativo – PGR
( ) Carta de Ordem – PGR
( ) Procedimento Preparatório – PGR
( ) Procedimento Investigatório Criminal – PGR
( ) Inquérito Civil – PGR
( ) Procedimento Preparatório de Incidente de Deslocamento de Competência – PGR
( ) Procedimento de Conflito de Atribuição – PGR
Positivo: ( ) Entre MPU e MPE
Negativo: ( ) Entre MPU e MPE

( ) Entre MPE e MPE
( ) Entre MPE e MPE

( ) No MPU
( ) No MPU
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Área de atuação:
( ) Administrativa
(x ) Controle de Constitucionalidade
( ) Criminal
( ) Cível - Custos Legis
( ) Cível - Tutela Coletiva
Grupo de distribuição:
( ) PGR: Criminal/STF
( ) PGR: Criminal/STJ
( ) PGR: GT LAVA JATO/STF
( ) PGR: Cível
( ) PGR: Tutela Coletiva
(x ) PGR: Constitucional
( ) PGR: Matéria Administrativa
( ) PGR: ASSEP/GABPGR
( ) PGR: Conflito de Atribuição - Cível
( ) PGR: Conflito de Atribuição - Criminal
( ) PGR: Conflito de Atribuição - Tutela Coletiva
Grupo temático:
Tema CNMP/PGR:

601094 – Ação Direta de Inconstitucionalidade; -601096 - Ato estadual;
10646 – Inconstitucionalidade material.

Grau de Sigilo:

( x) Normal ( ) Reservado ( ) Confidencial

Constar no Procedimento Extrajudicial

Representado:

Representação questionando a constitucionalidade da Lei Estadual nº
8.740/2020 do Estado do Rio de Janeiro ,bem como da Lei Estadual nº
17.682/2013 do Estado do Paraná, que dispõem sobre matéria de trânsito.
SP/São Paulo
HENRIQUE STANISCI MALHEIROS
ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DOS ESTADOS DO RIO DE
JANEIRO E PARANÁ

Movimentar para:

AJCONST-E

Resumo/Capa:
UF/Município:
Representante:

Brasília, data da assinatura digital.
PABLO CRISTIAN GOMES BARBOSA
ASSESSOR-CHEFE NÍVEL VI
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL/SEJUD

Termo de Conversão
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.30.001.000159/2021-62
Classe de origem:
Notícia de Fato
Classe de destino:
Procedimento Administrativo - PGR
Data prevista de finalização:
19/04/2021
Usuário:
SONIA REGINA PERUCELLI
Data:
19/01/2021 15:23
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL/SEJUD

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)
Expediente:

PA-PGR - 1.30.001.000159/2021-62

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição
Ofício Titular:

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CONSTITUCIONAL

Grupo de Distribuição: PGR: CONSTITUCIONAL
Forma de Execução:

Automática

Conclusão da Distribuição
Vínculo:

Titular

Responsável:

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS

Ofício Responsável:

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CONSTITUCIONAL

Forma de Execução:

Automática

Usuário:

SONIA REGINA PERUCELLI

Data:

19/01/2021 15:33:56
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