
ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 
 
 

PRIMEIRO REGISTRO DE VEÍCULOS 
 

➢  VEÍCULO PARTICULAR/EMPRESA 
 

 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório, 1º Registro e par de placa. 
 

Documentação: 
 

•  primeira via da nota fiscal; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência; 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira, Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e 

Cajazeiras: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 3 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  VEÍCULO DE ALUGUEL/ TAXI /TRANSPORTE ESCOLAR /TURISMO 

 
De acordo com os Artigos nºs 135 e 136 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 
Onde registrar: 

 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas  as  taxas  para  o  pagamento  do  IPVA,  Seguro  Obrigatório,  1º  Registro  e  par  

de placa. 
 

Documentação: 
 

•  primeira via da nota fiscal; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência; 
 

•  alvará, autorização da Prefeitura Municipal. 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira, Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e 

Cajazeiras: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 3 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  VEÍCULO DE CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES 

 
Em cumprimento ao Artigo nº 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 
Onde registrar: 

 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório, 1º Registro e par de placa. 
 

Documentação: 
 

•  primeira Via da nota fiscal; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência; 
 

•  Certificado de Segurança Veicular - CSV; 
 

•  cópia do CNPJ e procuração do responsável e cópia do RG; 
 

•  autorização da Controladoria Regional de Trânsito(CRT). 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira, Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e 

Cajazeiras: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 3 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  VEÍCULOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES 

Onde registrar: 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório, 1º Registro e par de placa. 
 

Documentação: 
 

•  primeira Via da nota fiscal do chassi e carroceria; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência. 
 

•  em caso de empresa, cópia do CNPJ e  procuração do responsável e cópia do RG. 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira, Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e 

Cajazeiras: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 3 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 
TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE/DOMICÍLIO 

 

 
 

De  acordo  com  os  Artigos  nºs  123  e  124  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  

(CTB), apresentando a seguinte documentação: 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  laudo  de  vistoria  aprovado  pelo  Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos  de  Trânsito-PB  

ou empresas credenciadas no Detran-PB; 
 

•  Certificado   de   Registro   de   Veículo-CRV,   preenchido   e   firma   reconhecida   

por autenticidade com assinatura do vendedor e comprador; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência do novo proprietário; 
 

•  caso de veículo de empresa, cópia do CNPJ e procuração do responsável e cópia do 

RG. 
 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 
 
Obs.: Nos casos de veículos com alienação fiduciária, apresentar o contrato registrado on line.. 

 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira Campina Grande: 24 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  TRANSFERÊNCIA: AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS OU CAMINHONETES 

BLINDADAS OU PARA BLINDAR 
 

Fora   a   documentação   exigida   para   transferência,   nesses   casos,   são   exigidos   

a autorização do Exército Brasileiro em nome do adquirente, Nota Fiscal de Serviço e 

Certificado de Segurança Veicular (CSV). 
 

➢  TRANSFERÊNCIA  - VEÍCULO DE LEILÃO 

 
De acordo com o Artigo nº 122 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apresentando a 

seguinte documentação: 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  laudo  de  vistoria  aprovado  pelo  Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos  de  Trânsito-PB  

ou empresas credenciadas no Detran-PB; 
 

•  Certificado   de   Registro   de   Veículo-CRV,   preenchido   e   firma   reconhecida   

por autenticidade com assinatura do vendedor e comprador; 
 

•  cópia da Identidade, CPF e comprovante de residência do novo proprietário; 
 

•  Caso de veículo de empresa, cópia do CNPJ e procuração do responsável e cópia do 

RG; 
 

•  cópia do edital de publicação e primeira via da nota fiscal emitida pelo leiloeiro ou 

auto de arrematação. 
 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 
 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira e Campina Grande: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas, demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  TRANFERÊNCIA DE PROPRIEDADE/ 

DOMICÍLIO E DE OUTRO ESTADO 

De  acordo  com  o  Artigo  nº  124  –  Inciso  VII  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  

(CTB), apresentando a seguinte documentação: 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  documento original do exame químico metalográfico emitido pelo Instituto de Polícia 

Científica (IPC) ou da empresas credenciadas junto ao Detran-PB; 
 

•  CRV  original  (averbar  reconhecimento  em  cartório),  cópias  de  Identidade,  CPF  

e comprovante de residência do proprietário; 
 

•  CRLV do exercício vigente ou taxas quitadas. 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Obs.: a) Nos serviços de transferência de domicílio,  dispensado reconhecimento de firma do 

recibo (CRV); 
 

b) Veículo financiado, contrato registrado on line; 
 

c)  Na transferência  de domicílio,  no caso  de veículo  financiado,  transferir  primeiro  

no banco o domicilio. 
 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira ou Campina Grande: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas; 
 

•  Demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 
MUDANÇA DE CATEGORIA: ALUGUEL, TAXI, TRANSPORTE ESCOLAR  E TRANSPORTE 

DE TURISMO 
 
 

 
De acordo com os Artigos nº 135 e 136 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 
Onde registrar: 

 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  laudo  de  vistoria  aprovado  pelo  Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos  de  Trânsito-PB  

ou empresas credenciadas no Detran-PB; 
 

•  CRV   original,   cópias   de   Identidade,   CPF   e   comprovante   de   residência   do 

proprietário; 
 

•  alvará ou autorização da Prefeitura Municipal ao implantar ou excluir. 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira e Campina Grande: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas; 
 

•  demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 
ALTERAÇAO DE CARACTERÍSTICA: GNV, TIPO,CARROCERIA ou Nº DE EIXO 

 

De  acordo  com  o  Artigo  nº  98  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (CTB),  nenhum 

proprietário ou responsável deverá fazer a alteração de característica do veículo sem a prévia 

autorização do Detran/Ciretran. 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  pré-vistoria para atestar que não houve alteração de característica; 
 

•  autorização do Detran ou Ciretran/PB; 
 

•  Certificado de Segurança Veicular (CSV) ao implantar ou excluir a alteração. 
 

•  laudo  de  vistoria  aprovado  pelo  Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos  de  Trânsito-PB  

ou empresas credenciadas no Detran-PB; 
 

•  nota fiscal do equipamento; 
 

•  nota fiscal de serviços; 
 

•  CRV original e cópias de Identidade, CPF do proprietário; 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

Obs.:  a)  É  proibido  a  instalação  do  4º  eixo  e  os  demais   eixos  é  proibido  a  instalação  

de usados. 
 

b) Transformar caminhão em moto-casa ou outro tipo de veículo, apresentar CSV. 
 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira e Campina Grande: 03 horas; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas, demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 
SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) 

 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

• laudo de vistoria aprovado pelo Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos de Trânsito-PB ou 

empresas credenciadas no Detran-PB; 
 

•    Carteira de Identidade e CPF do proprietário; 
 

•    cópia do CNPJ ,em caso Empresa,  procuração do responsável e cópia do RG; 
 

•    boletim de ocorrência da perda. 
 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 
 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•    na sede do Detran-PB em Mangabeira e Campina Grande: 03 horas; 
 

•    nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas; 
 

•    demais cidades: 96 horas.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 
SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

(CRLV) 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas para o pagamento de transferência e vistoria. 
 

Documentação: 
 

•  cópia da Carteira de Identidade e CPF do proprietário; 
 

•  caso empresa cópia de CNPJ e procuração do responsável  e cópia do RG. 

Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

 

 
 

Prazo de Emissão do CRLV: 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira: 01 hora; 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 01 hora; 
 

•  demais cidades: 01 hora.



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 
SUBSTITUIÇÃO OU REPOSIÇÃO DE PLACAS 

 

Fazer vistoria e pagar a mesma na emissão de guia qualquer local já indicado. 
 
 

 
BAIXA OU IMPLANTAÇÃO DE ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA/ LEASING /ARRENDAMENTO E 

OUTROS 
 

Onde registrar: 
 

•  na   capital:   Detran-PB   sede   em   Mangabeira,   Posto   do   Detran   Shopping   

dos Automóveis – BR 230 – Cabedelo, Shopping Carro Legal – BR-230 – João 

Pessoa; Posto de Atendimento no Valentina. 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

Comparecer em um desses locais com a documentação abaixo relacionada, onde serão 

emitidas as taxas de baixa/implantação para o pagamento. 
 

Documentação: 
 

•  laudo  de  vistoria  aprovado  pelo  Detran-PB/Ciretrans-PB/Postos  de  Trânsito-PB  

ou empresa credenciadas no Detran-PB; 
 

•  CRV original; 
 

•  cópia da identidade e CPF do Proprietário. 
 
Obs. Consultar o Sistema Nacional de Gravame (SNG). 

 
Após o pagamento, entregar no órgão de trânsito. 

 

Prazo   de   Emissão   do   Certificado   de   Registro de Licenciamento do Veículo 

(CRLV): 
 

•  na sede do Detran-PB em Mangabeira e Campina Grande: 03 horas 
 

•  nos Shoppings dos Automóveis: 24 horas 
 

•  demais cidades: 96 horas



ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 

 

 

➢  VEÍCULO DE GRANDE MONTA 

Resolução Nº 362 – CONTRAN. 

Documentação: 

•   Boletim com as fotos do acidente; 
 

•   Laudo técnico, já recuperado, pelo engenheiro mecânico; 
 

•   Requerer no Detran-PB para baixa média monta; 
 

•   Certificado de Segurança Veicular (CSV) para baixar média monta. 
 

 
 
 

COMUNICAÇÃO DE VENDAS 
 

Artigo  nº  134  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (CTB).  “No  caso  de  transferência  

de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro  de  um  prazo  de  trinta  dias,  cópia  autenticada  do  comprovante  de  

transferência  de propriedade,   devidamente   assinado   e   datado,   sob   pena   de   ter   que   

se   responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” 
 

Documentação: 
 

•  cópia  autenticada  do  documento  de  autorização  para  transferência  do  veículo 

preenchido em nome do comprador com nº de IDENT/CPF, ENDEREÇO, DATA DA 

VENDA  e  ASSINATURA  DO  COMPRADOR  e  VENDEDOR,  RECONHECIDA  

POR AUTENTICIDADE. 
 

RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 
 

 
 

Procedimentos: 
 

•  emitir taxas pelo site do Detran; 
 

•  efetuar o pagamento na rede bancária; 
 

•  procurar o Detran mais próximo do seu domicílio para emitir o Certificado de Registro 

e Licenciamento de Veículo (CRLV). 
 

Prazo de Emissão do CLRV: 30 minutos



ESTADO DA PARAÍBA 
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BAIXA DO VEÍCULO POR PERDA TOTAL 

 

Onde requerer: 
 

•  na capital: Detran sede em Mangabeira; 
 

•  demais cidades: nas Ciretrans ou Posto de Trânsito do seu domicílio. 
 

Procedimentos: 
 

•  comparecer em um desses locais (Setor de Vistoria) com par de placas e a parte que 

contém   a   numeração   do   chassi   onde   será   entregue   uma   declaração   com   

a documentação abaixo relacionada, será emitida a taxa de baixa total do veículo 

com o débito existente. 
 

Documentação: 
 

•  CRV original; 
 

•  Boletim de Ocorrência (BO) do acidente; 
 

•  cópia da identidade e CPF do proprietário; 
 

Após  o  pagamento,  dar  entrada  no  protocolo  do  Detran-PB  para  efetuar  a  baixa  

do veículo. 
 

Obs.: As alterações   de tanque suplementar, alongamento de chassi entre eixos e adaptação 

para acessibilidade, o processo deve ser acompanhado pela Seção de Triagem de Processos 

da Capital. 
 

SERVIÇO EXECUTADO POR TERCEIROS 
 

Apresentar procuração.
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DÚVIDAS FREQUENTES: 

 

 
 
 

PARCELAMENTO DE TAXAS DO DETRAN E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE VEÍCULOS 

VENCIDOS ATÉ 31.12.2018 
 
 

 
1.    O que pode ser Parcelado? 

 
IPVA e Taxas do DETRAN 

 
2.    O que não pode ser parcelado? 

 
Seguro obrigatório, infrações de trânsito e licenciamento 2019. 

 
3.    É necessário pagar 2019? 

 
Opcional, só é obrigatório se o licenciamento 2015 estiver vencido. 

 
4.    Quem pode aderir ao parcelamento? 

 
Veículos onde o proprietário é pessoa física, arrendamento mercantil ou leasing. 

 
5.    Pode parcelar 1º. Emplacamento? 

 
Não. 

 
6.    Em quantas vezes o débito pode ser parcelado? 

 
De 1 a 18 meses, onde a parcela mínima não pode ser inferior a 2 UFR/PB mensal. 

 
7.    O que acontece se eu atrasar as parcelas? 

 
Não poderá solicitar nenhum serviço do DETRAN referente ao veiculo que esteja com 

acordo de parcelamento; o parcelamento poderá ser cancelado. 
 

8.    O parcelamento pode ser cancelado? 
 

Sim, se atrasar 2 (duas) parcelas. 
 
09 O que acontece se o parcelamento for cancelado? 

 
Os débitos que originaram o parcelamento serão reativados e os valores já pagos não 

serão ressarcidos. 
 

10    Como aderir ao parcelamento? 
 

Passo a Passo para aderir ao parcelamento:
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•   Solicitar guia de recolhimento no atendimento; 

•   Efetuar pagamento da guia; 

•   Aguardar quitação pela entidade bancaria; 
• Apresentar documentação necessária ao atendente para que seja emitido o boletim de 

serviços e termo de adesão ao parcelamento; 

•   O processo será enviado para triagem; 

•   O documento será emitido. 


