DETRAN - detran - Certidão de Registro de Veículo

Expedir Certidão Cadastral de Veículo registrado no Estado do Paraná,
solicitado por usuário, seja ele o proprietário ou não.
Esta Certidão apresenta os dados de um único veículo. Se você deseja as
informações relativas a todos os veículos de uma determinada pessoa,
solicite a Certidão de Propriedade de Veículos.
Quem pode Solicitar? Pessoa física Pessoa jurídica (através de representante
legal com comprovação) Procurador
Clique e Verifique os documentos básicos Necessários. Pessoa Física:
- Qualquer pessoa poderá requerer a Certidão, desde que maior de idade. Documento oficial com foto .(Clique e conheça as normas do Detran/PR) - CPF.
Através de Procuração:

- Os documentos referentes a Pessoa Física originais ou cópias autenticadas.
- Documentos pessoais do procurador (Documento oficial com foto e CPF)
- Procuração conforme normas aceitas pelo Detran/PR.(Clique e conheça as
normas do Detran/PR)

Pessoa Jurídica:
- Documento oficial com foto e CPF do representante legal.(Clique e conheça as
normas do Detran/PR) - Comprovante de Poderes. (Clique e conheça as normas
do Detran/PR) - Cartão do CNPJ. Através de Procuração:
- Os documentos referentes a Pessoa Jurídica originais ou cópias
autenticadas.
- Documentos pessoais do procurador (Documento oficial com foto e CPF)
- Procuração conforme normas aceitas pelo Detran/PR.(Clique e conheça as
normas do Detran/PR)

Atenção! - O documento de identificação a ser apresentado ao DETRAN/PR
deverá ser, obrigatoriamente, o mesmo indicado na preparação de sua Solicitação
de Serviço. - O prazo para apresentação da Solicitação de Serviço ao
DETRAN/PR é de 10 dias contados da data de sua emissão. Após este prazo os
pré-cadastros são cancelados. - A Certidão requerida através de ofício, por
autoridade policial ou judiciária, está isenta do recolhimento de taxa. Clique e
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Conheça Passo a Passo no DETRAN/PR:
Preencha o formulário. (Clique aqui para abrir o formulário)
Confira o preenchimento das informações solicitadas e "Confirme" a
Solicitação de Serviço;
Imprima a Solicitação de Serviço, utilizando os recursos do seu navegador
(utilize papel branco tamanho A4);
Efetue o pagamento em qualquer agência dos bancos credenciados (no
prazo de dois (2) dias contados da data de emissão da Solicitação de Serviço). A
própria Solicitação de Serviço é a Guia de Recolhimento de Taxas;
Compareça à unidade do DETRAN/PR, mais próxima de sua casa, munido
dos documentos e da Solicitação de Serviço emitida pela Internet com a quitação
(autenticação) bancária, no prazo de 10 dias contados da data de sua emissão.
Nesta oportunidade sua Solicitação de Serviço será conferida e serão
adotados os procedimentos necessários para a conclusão do serviço.
Clique aqui para visualizar as taxas e complementações.
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