
MÓDULO ADVOGADO
DETRAN Fácil



Para se cadastrar no DETRAN Fácil, acesse o site do DETRAN e na

página inicial clique no botão “SOU ADVOGADO” conforme indicado

abaixo.



Com o Token conectado ao computador escolha a opção ENTRAR ou

CADASTRE-SE.



Se você escolheu a opção CADASTRE-SE é por que ainda 

não acessou nenhuma vez o DETRAN Fácil com a função 

PROCURADOR. Leia atentamente as instruções abaixo.



Nas cláusulas do Termo de Adesão ao DETRAN Fácil, se

concordar deve ser assinalado o check-box “Li e concordo

com os termos”, e a opção “Assinar com Certificado Digital”.



Com o Certificado Digital reconhecido, basta inserir o

número de celular, através do qual o advogado irá

receber os tokens de autenticação quando protocolar

seus recursos.



Se você escolheu a opção ENTRAR é porque você já se cadastrou e tem

acesso a função PROCURADOR. Certifique-se que o token esteja

conectado ao computador.



Com o Certificado Digital conectado, basta clicar no botão

de cor preta com a chave “ICP Brasil”. Desconsidere os

campos CPF e e-mail, e qualquer outro autenticador.



Pronto, você está conectado ao DETRAN Fácil. Além dos serviços relacionados a

sua CNH e/ou ao seu Veiculo, estará disponível o botão com a inscrição

“PROCURADOR”. E neste botão que você fará as representações dos seus

clientes.



A tela inicial do Módulo Advogado traz as informações de recursos em 

andamento e encerrados.

No canto superior direito no botão “Selecione mais ações” poderá 

escolher entre Incluir Defesa/Recurso de CNH ou de Autuação.



Preencher as informações do Auto de Infração ou do processo de

Suspensão/Cassação da CNH, e os dados do seu cliente. Vale ressaltar

que a ferramenta apenas permite o ingresso de recursos de infrações de

competência do DETRAN – PR.



Serão exibidas informações do Auto de Infração ou do 

processo de Suspensão/Cassação da CNH



Montando o recurso

1. Disponibilizado um editor de texto, onde tudo que for inserido é salvo de forma automática 

com limitação de 7000 caracteres

2. Possibilidade de incluir até 5 anexos nos formatos JPG e PDF com no máximo 2MB cada 

arquivo

3. Se o recurso possuir várias páginas, é recomendado que seja feito em um editor de texto 

como o WORD, e este arquivo salvo posteriormente como um documento no formato PDF e 

usado como anexo

4. Existe um botão à parte para anexar uma Procuração. É sabido que, para representação de 

recursos é obrigatório que o outorgado, neste caso o advogado, anexe no formato PDF a 

procuração do cliente

5. Quando finalizadas essas etapas basta confirmar, que será disparado um SMS para o celular do 

advogado que possui validade de 10 minutos

6. Após usar o token, deve ser selecionado o check box onde o advogado se responsabiliza por 

todo o conteúdo inserido naquele recurso.



Depois de enviar o recurso o advogado recebe uma

mensagem na Caixa de Entrada do DETRAN Fácil com as

informações do recurso protocolado



Informações do recurso na Caixa de 

Entrada do DETRAN Fácil



O cliente possui DETRAN Fácil?

Ele será avisado via SMS que foi protocolado 

um recurso, além de receber um e-mail com 

o número do protocolo de recurso


