
 

 

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – www.detran.go.gov.br 
Av. Atílio Corrêa Lima, s/n, Cidade Jardim – CEP 74.425-091 – Goiânia/GO 

Grande Goiânia (62-154) – Outras localidades (62-3269-8800) 
VVD-Doc2001Rev003-101014 

REQUERIMENTO À GERÊNCIA DE VEÍCULOS 
 

(      ) Baixa de Restrição Administrativa (      ) Baixa de Veículo 

(      ) Cópia de Processo do Arquivo (      ) Outros 
 

1 – Identificação do(a) Interessado(a): 

Nome: 
 

CPF: 
 

RG: 
 

 

2 – Endereço do(a) Interessado(a): 

Rua, Avenida, etc: 
 

Bairro/Setor: 
 

Município: 
 

UF: 
 

CEP: 
 

E-mail: 
 

Telefones: 
 

 

3 – Dados do Veículo: 

Placa: 
 

Marca/Modelo: 
 

Chassi: 
 

 

3 – Motivos da Solicitação: 

 

 

 

 
 

Responsabilizo-me, sob as penas da Lei Civil e Penal, pela presente requisição. 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

_____________________, ______ de ______________________ de 20_____. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do(a) interessado(a) 

 

 

Documentação exigida: 

1 – Baixa de Restrição Administrativa (Média Monta): 
a) NOTAS FISCAIS de aquisição de equipamentos/materiais utilizados no conserto do veículo, bem como das NOTAS FISCAIS dos serviços efetivados em 

oficina credenciada pelo Detran (em caso de cópias, estas devem ser autenticadas); 
b) Certificado de Segurança Veicular emitido pelo INMETRO (CSV); 
c) Laudo Técnico de Vistoria (informatizado) emitido pelo Detran; 
d) CRV (Certificado de Registro de Veículo) original; 
e) Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou CNH, juntamente com originais para conferência; 
f) Comprovante de endereço – CÓPIA E ORIGINAL (vide site www.detran.go.gov.br no link: Comprovantes de Endereço); 

2 – Baixa de Veículo: 
a) Laudo Técnico de Vistoria (com o devido recolhimento do recorte do chassi e das placas); 
b) CRV (Certificado de Registro de Veículo) original; 
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou CNH, juntamente com originais para conferência; 
d) Comprovante de endereço – CÓPIA E ORIGINAL (vide site www.detran.go.gov.br no link: Comprovantes de Endereço); 
e) Todos os débitos do veículo, até a data da baixa, deverão estar quitados; 

3 – Cópia de Processo do Arquivo: 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou CNH e CPF, juntamente com originais para conferência; 
b) Cópia autenticada do Contrato Social e documentos dos sócios administradores, se for empresa; 
c) Comprovante de endereço – CÓPIA E ORIGINAL (vide site www.detran.go.gov.br no link: Comprovantes de Endereço); 

OBS: COMPROVANTES DE ENDEREÇO ACEITOS PELO DETRAN-GO: vide site www.detran.go.gov.br no link: Comprovantes de Endereço. 

OBS: Em casos de PROCURAÇÃO, seguir ainda as orientações descritas no site www.detran.go.gov.br no link: Serviços com Procuração. 
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