
ORDEM DE SERVIÇO n.º 004/2022 – DG

Regulamenta o procedimento para regularização do re-
gistro de propriedade veicular em formato digital, nos ter-
mos do disposto à Resolução n.º 809/2020-CONTRAN.

O  DIRETOR-GERAL  DO  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE  TRÂNSITO  –

DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e competências que lhe são conferidas pelo

Artigo 222, inciso I, da Lei Federal n.º 9.053/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando as atribuições legais, competência e autonomia administrativa desta

Autarquia de trânsito, conforme estabelecidas pelo Decreto Estadual n.º 4.662, de 19 de julho

de 2016, que aprova o Regulamento Interno do DETRAN/PR;

Considerando o disposto na Resolução n.º 809, de 15 de dezembro de 2020, do

Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de

Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do comprovante de

transferência de propriedade em meio digital;

Considerando a disponibilização de ferramentas digitais certificadoras, nos termos

da Lei Federal n.º 14.063, de 23 de setembro de 2020, e demais regulamentação correlata

vigente;

Considerando um melhor aproveitamento de recursos tecnológicos disponíveis na

estrutura  administrativa  do  DETRAN/PR  e,  o  interesse  público  havido  na  facilitação  e

desburocratização do trato administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar o processo de regularização do registro de propriedade vei-

cular em formato digital, a partir da utilização da Autorização para Transferência de Proprieda-

de de Veículo eletrônica (ATPV-e) preenchida e assinada por meio da Carteira Digital de Trânsi-

to (CDT).

§1º. O disposto no caput do presente artigo aplicar-se-á aos seguintes processos:

I – MP 02 – Aquisição de Veículos;

II – MP 03 – Aquisição com troca de município;

III – MP 08 – Registro de outro Estado;
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Art. 2º. Para o preenchimento da Autorização para Transferência de Propriedade de

Veículo em formato eletrônico (ATPV-e), realizado através da Carteira Digital de Trânsito (CDT),

proprietário vendedor e comprador deverão possuir conta no portal GOV.BR, com nível prata

ou ouro.

Art. 3º. Fica dispensado o reconhecimento de firma em cartório para os casos que

a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em formato eletrônico (ATPV-e) for

preenchida e assinada pela Carteira Digital de Trânsito (CDT), na forma da presente regula-

mentação.

Art. 4º. Quando da regularização do registro de propriedade veicular na forma dis-

posta à presente Ordem de Serviço, ficará dispensada a apresentação da Autorização para

Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) impressa, devendo ser tal documento confe-

rido junto ao sistema de veículos através do menu “Processo → Intenção de Venda → Obter

ATPV-e Assinado”.

Art. 5º. A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em formato di-

gital (ATPV-e) de que trata a presente regulamentação, seguirá modelo constante ao Anexo I

desta Ordem de Serviço.

Art. 6º. Os casos omissos a esta Ordem de Serviço deverão ser dirimidos pela Co-

ordenadoria de Veículos deste Departamento – COOVE/DETRAN/PR, em conjunto à Diretoria

de Operações – DOP/DETRAN/PR.

 Art. 7º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 23 de março de 2022.

Assinado eletronicamente
Wagner Mesquita de Oliveira
Diretor-Geral do DETRAN/PR
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ANEXO I

Modelo da ATPV-e preenchida e assinada digitalmente com dados de teste.
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