
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N n.º 061, de 08 de agosto de 2005. 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso I, alínea “c” do Decreto n.º 4.593-N, de 28/01/00, 

publicado em 28/12/2001, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar alguns serviços no sistema RENAVAM, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de melhoria do serviço, 

CONSIDERANDO que o presente serviço foi prestado em caráter experimental com rigorosa 

correção de todos os procedimentos. 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º Disponibilizar para a Viação Itapemirim o acesso a consultas específicas de forma on-

line a base de dados do Cadastro de Registro do Veículo; 

 

Art. 2º Autorizar a execução pela referida empresa das tarefas relativas aos serviços do 

sistema RENAVAM, disponibilizados pela Gerência Operacional, inclusive as vistorias veiculares 

que serão feitas através de formulários próprios, devidamente aprovado pelo DETRAN/ES. 

 

Parágrafo Primeiro O serviço de emissão dos documentos será feito pela 2ª Ciretran-ES. 

 

Art. 3º Caberá ao DETRAN-ES,através da 2ª Ciretran-ES: 

I - Disponibilizar o acesso, através de consultas específicas de forma on-line, à sua base de 

dados do cadastro de veículos, segundo as telas disponibilizadas pelo DETRAN/ES; 

II - Treinar o pessoal indicado pela empresa para executar os serviços listados no artigo 2º; 

III - Comunicar de imediato qualquer alteração das normas de trânsito e dos procedimentos 

inerentes à execução dos serviços listados no artigo 2º. 

Art. 4º São deveres da VIAÇÃO ITAPEMIRIM: 

I - Arcar com todos os ônus, inclusive o financeiro, relativos à aquisição, instalação, 

conservação e manutenção dos equipamentos necessários à execução da presente Instrução 

de Serviço; 

II - Disponibilizar um local adequado à execução das tarefas compreendidas nesta instrução de 

serviço; 

III - Prover o local referido no inciso II deste artigo de toda infra-estrutura necessária a perfeita 

execução dos serviços listados nesta instrução de serviço; 



IV - Alocar, para o local referido no inciso III deste artigo, pessoas capacitadas e habilitadas a 

executar a operação da base de dados e disponibilizados, com a conseqüente execução dos 

serviços mencionados nesta instrução de serviço; 

V - Executar todas as tarefas constantes desta instrução de serviço, inclusive outras que lhes 

sejam cometidas, em rigorosa observância aos procedimentos fixados pelo DETRAN-ES e às 

normas estabelecidas na legislação de trânsito; 

VI - Indicar, por escrito, ao DETRAN-ES o pessoal selecionado para executar os serviços 

mencionados nesta instrução de serviço; 

VII - Não cobrar qualquer taxa para a realização dos serviços constantes dos artigos 1º e 2º da 

presente instrução de serviço; 

VIII - Responsabilizar-se pela disponibilização, funcionamento, operação e guarda dos 

equipamentos necessários à execução do objeto da presente instrução de serviço; 

IX - Responsabilizar-se pelo uso e guarda dos formulários destinados à emissão de documentos 

necessários a execução do objeto da presente instrução de serviços; 

X - Responsabilizar-se pelo processamento dos dados disponibilizados pelas bases de dados a 

que se refere o inciso I do artigo 4º; 

XI - Reconhecer que todo o pessoal utilizado, a qualquer título, na execução do objeto da 

presente instrução de serviço, ser-lhe-á subordinado e vinculado e não terá com o DETRAN-ES 

qualquer vínculo de natureza empregatícia; 

XII - Não transferir, sob qualquer pretexto os custos de tais operações para os usuários; 

XIII - Denunciar a qualquer tempo quaisquer irregularidades cometidas por seus funcionários; 

Parágrafo Primeiro Todo processo de serviços executados pela Viação Itapemirim gerando 

informações imputadas no sistema RENAVAM são de inteira responsabilidade da mesma. 

 

Art. 5º A Viação itapemirim é penal, civil e administrativamente responsável pela integral 

execução do objeto da presente instrução de serviço e das normas legais, em especial no que 

se refere: 

I - Processamento dos dados disponibilizados; 

II - Emissão de documentos necessários à execução dos serviços previstos nesta instrução de 

serviço; 

III - Retirada dos documentos emitidos na 2ª Ciretran-ES; 

IV - A entrega e retirada dos documentos constantes nos incisos I e II, deverão ser via malote, 

em quantidade e freqüência a serem definidas entre as partes; 

V - Fidelidade das informações prestadas nas declarações e nos processos físicos entregues na 

2ª Ciretran-ES. 

Parágrafo Único A responsabilidade de que trata este artigo compreende, inclusive, o 

ressarcimento de qualquer ônus financeiro, inclusive de natureza indenizatória, que o 



DETRAN-ES venha a assumir em decorrência da inexecução ou execução incorreta, culposa ou 

dolosa, da presente Instrução de Serviço. 

 

Art. 6º O DETRAN-ES auditará e acompanhará, mensalmente, através da 2ª Ciretran-ES, a 

execução desta instrução de serviço, obrigando a Viação Itapemirim a permitirem ao pessoal 

encarregado da auditoria livre acesso aos locais onde os serviços estejam sendo realizados, 

bem como os processos físicos arquivados e confrontando com os dados informados no 

sistema RENAVAM. 

 

Art. 7º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário. 

 

Vitória, 08 de agosto de 2005. 

 

EVALDO FRANÇA MARTINELLI 

Diretor Geral do DETRAN/ES 

 

* Publicado no DOES em 09/08/2005. 


