
ORDEM SERVIÇO 007/2017 – COOVE

Curitiba, 13 de novembro de 2017

FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS POR DESPACHANTES DE TRÂNSITO

Art. 1º Ficam liberadas aos Despachantes de Trânsito, as funcionalidades de Apropria-
ção, Finalização e Fechamento de Lotes para os processos de Primeiro Emplacamento,
emissão de Certidões, 1ª via CRLV Manual Via Despachante, 2ª via CRLV, Comunicação de
Venda, Autorização Prévia CSV e Alteração de Endereço.

Art. 2º A liberação das funcionalidades não altera procedimento algum e a documenta-
ção exigida para os referidos processos permanece a mesma.

Art. 3º Os Despachantes de Trânsito que possuam acesso às funcionalidades, devem
apropriar, finalizar e fechar lotes de todos os processos de Primeiro Emplacamento e
Certidões, 1ª via CRLV Manual Via Despachante, 2ª via CRLV, Comunicação de Venda, Au-
torização Prévia CSV e Alteração de Endereço.

I - Os processos finalizados deverão ser fechados em lotes de acordo com a si-
tuação e o motivo do processo e encaminhados à CIRETRAN (UTR) vinculada ao
município do Despachante.

II - Os processos que apresentem pendências, deverão ser fechados em lotes e 
encaminhados à CIRETRAN (UTR) vinculada ao município do Despachante para  
análise e providências cabíveis.

III – Para os processos que não possuam como requisito anexar algum docu-
mento deverão ser entregues apenas as Solicitações de Serviço de Veículo  
(SSV).

Art. 4º Os processos finalizados deverão ser entregues através dos lotes, na CIRETRAN
vinculada ao município do Despachante, dentro de um prazo máximo de 6 (seis) dias
uteis após sua finalização, sob pena de bloqueio do acesso no sistema de veículos
para requerimento do motivo do processo não entregue.

I – A liberação do bloqueio somente ocorrerá após a entrega do(s) processo(s) 
na CIRETRAN. 

§ 1º Para fins de cálculo do prazo para entrega dos documentos nas CIRETRANs, a con-
tagem se dará a partir do próximo dia útil imediatamente após a finalização do pro-
cesso pelo Despachante, conforme exemplificado na tabela do Anexo I desta Ordem de
Serviço.

§ 2º Em casos em que exista feriado Nacional ou Estadual dentro do prazo especifica-
do, serão considerados e descontados os dias conforme exemplificado na tabela do Ane-
xo I desta Ordem de Serviço.

Departamento de Trânsito do Estado do Paraná – DETRAN/PR
COORDENADORIA DE VEÍCULOS

Av. Victor Ferreira do Amaral, n.º 2940, Bairro Tarumã - CEP 82800-900 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: (41) 3361-1484 / (41) 3361-1036 - www.detran.pr.gov.br



§ 3º Feriados Municipais dentro do prazo especificado não serão considerados para
fins de cálculo do prazo de entrega da documentação nas CIRETRANs, conforme exempli-
ficado na tabela do Anexo I desta Ordem de Serviço.

§ 4º No caso de extravio ou furto/roubo, os processos deverão ser remontados.

§ 5º A recusa de lote, não reinicia a contagem do prazo limite para entrega dos pro-
cessos.

Art. 5º Compete às CIRETRANs:

I - Conferência dos processos relacionados nas capas de lotes e os processos 
que compõem os lotes.

 II – Recebimento/recusa de lotes de processos finalizados/pendentes.

III – Emissão do termo de aceite/recusa de lotes.

IV – Conferência por amostragem, de no mínimo 1 (um) processo por lote. O pro-
cesso conferido deverá conter, na Solicitação de Serviço de Veículo (SSV), a 
indicação das seguintes informações:

a) “CONFERIDO”;
b) Número do lote ao qual pertence; e
c) A identificação do conferente.

V – Tratamento de processos pendentes que não exijam o encaminhamento para a 
COOVE.

VI – Promoção de meios operacionais, adequando às especificidades da CIRETRAN 
para atendimento aos dispositivos desta Ordem de Serviço.

Art. 6º Da conferência de processos:

I – Durante a conferência dos processos, sendo verificada a falta de algum 
documento, a CIRETRAN deverá entrar em contato com o Despachante de Trânsito 
para sanar a ocorrência.

II – Nos casos em que os processos não estejam devidamente regulamentados, ou 
não ocorra o saneamento da falta de documentação, estes deverão ser encaminha
dos para análise da Coordenadoria de Veículos com as observações pertinentes  
às irregularidades, sendo devidamente assinados pelo Supervisor e/ou Chefia 
da CIRETRAN.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Veículos poderá efetivar o bloqueio da funciona-
lidade de finalização do Despachante de Trânsito, até saneamento das ocorrências.

Art. 7º É de inteira responsabilidade do Despachante de Trânsito as informações inse-
ridas na SSV, sendo que os documentos emitidos com erro, deverão ser regularizados
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exclusivamente pelo seu patrocinador, através da emissão de novos documentos com a
devida correção, mediante pagamento das respectivas taxas administrativas.

Art. 8º Os casos omissos nesta Ordem de Serviço serão analisados pela Coordenadoria
de Veículos do DETRAN/PR.

Art.  9º  A  Coordenadoria  de  Veículos  poderá  editar  outras  normatizações

complementares a esta Ordem de Serviço.

Art. 10  Revoga-se a Ordem de Serviço 004/2017-COOVE.

Rafael Demétrio Benvenutti
Coordenador de Veículos

DETRAN/PR
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ANEXO I
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