Diretoria de Registro de Veículos

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA
EM TRÂNSITO PARA
VEÍCULOS EMPLACADOS EM
OUTROS ESTADOS E
VISTORIA MÓVEL
Dados do proprietário
Nome / Razão Social
documento de identidade
CPF / CNPJ

órgão exp.
CNH

nacionalidade

naturalidade

data de nascimento

estado civil

endereço
nº

complemento

cidade

bairro
UF

telefone (DDD e n°)

CEP

celular

e-mail
placa

RENAVAM

Solicita o serviço abaixo assinalado
(

) Vistoria em trânsito para veículos emplacados em outros estados

Data

Local da vistoria

(

) Vistoria Móvel

Assinatura do proprietário

Documentos Necessários

Cópia do documento de identidade

Cópia do CPF

Cópia do comprovante de residência

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação

Cópia do CNPJ (pessoa jurídica)

Copia do documento de identidade do sócio/representante que solicita o serviço (pessoa jurídica)

Cópia dos documentos constitutivos da empresa (pessoa jurídica)

Original ou cópia instrumento público de Procuração (no caso de representante legal)

Original do DUDA

Cópia do CRV ou CRLV

Observações

Vistoria em trânsito para veículos emplacados em outros estados - É o serviço de vistoria onde o requerente possui
um veículo emplacado em outra unidade da Federação, que encontra-se transitando no Estado do Rio de Janeiro,
geralmente a trabalho, e deseja fazer o serviço de Segunda Via do CRV ou outro serviço permitido ou requerido pelo
Detran do Estado onde o veículo está registrado. O produto deste serviço é um Laudo de Vistoria e um ofício de
encaminhamento deste Laudo em envelope lacrado.

Vistoria móvel - É o serviço de vistoria em que o vistoriador do Detran-RJ vai até o local onde se encontra o veículo.
Geralmente é usado quando o requerente não pode levar o veículo até um posto de vistoria. Este serviço está vinculado
a outro serviço prestado pela DRV e desejado pelo requerente, normalmente, o de Licenciamento Anual.

O DUDA correto para estes serviços é o de Vistoria Móvel ou em Trânsito (código 016-7), que deve ser pago no CPF
ou CNPJ do proprietário do veículo

Obs : O usuário deve portar os documentos originais para confronto com as cópias apresentadas
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