
Instrução de Serviço N nº 007, de 25 de abril de 2007. 
 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o art. 7º. Inciso I, alínea “c” do Decreto n.º 4.593-N, de 28/01/2000 e, 

Considerando as disposições expressas na Resolução n. ° 159 de 22 de abril de 2004 do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, especificando normas relativas à inserção e baixa eletrônica de gravames restritivos à 
alienação de veículos, mediante a utilização de sistema ou meios eletrônicos compatíveis com os dos Órgãos 

Executivos Estaduais de Trânsito; 

Considerando o conteúdo da Instrução de Serviço N. Nº. 065, de 01 de setembro de 2005, que trata da 
implementação do SNG - Sistema Nacional de Gravame no âmbito do DETRAN do Estado do Espírito Santo; 

Considerando a necessidade de implementar novos mecanismos que visem aumentar a eficiência e segurança 
das operações eletrônicas de comunicação de gravames. 

RESOLVE: 

Artigo 1º Após a inclusão/alteração do gravame pelo agente financeiro, o proprietário deverá dirigir-se 
imediatamente ao DETRAN/ES para a emissão de novos documentos do veículo (CRV/CRLV), com a averbação 

do gravame, atendendo à Resolução n.º 159/2004 do CONTRAN. 

Parágrafo Único Ultrapassados 30 (trinta) dias da inclusão/ alteração do gravame financeiro, este não poderá 
ser cancelado pelo Agente Financeiro e a emissão do CRLV ficará bloqueada, aguardando o comparecimento 

do proprietário ao DETRAN/ES. 

Artigo 2º Ultrapassado o prazo acima estipulado e havendo necessidade do cancelamento do gravame, o 
agente financeiro deverá encaminhar solicitação formal, com a justificativa para a operação, acompanhada 

obrigatoriamente de todos os seus dados para o contato, devidamente justificada e assinada com 
reconhecimento de firma do signatário, estabelecendo poderes para o ato, para apreciação do DETRAN/ES 

através da Coordenação do Renavam e posterior resposta. 

Artigo 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Vitória, 25 de abril de 2007. 

LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA 
Diretora Geral do DETRAN/ES 

 
* Publicada no DOES em 02/05/2007. 

   

 

 
 
 
   

 


