
Instrução de Serviço N nº 028, de 14 de julho de 2006 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO 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 a necessidade de estabelecer instruções necessárias para o pleno 

funcionamento no disposto nas Resoluções nº 25, de 1998, nº 63, de 1998 e nº 185, de 2005, 

do CONTRAN, no que se refere ao registro e controle da emissão de Certificado de Segurança 

Veicular - CSV de veículos de fabricação artesanal, modificados ou que tiveram substituição de 

equipamentos de segurança especificados pelo fabricante, 

 

Considerando, a necessidade de implementação das medidas técnicas e operacionais para o 

fiel cumprimento das normas estabelecidas na Legislação de trânsito vigente e normas 

estabelecidas pela Portaria nº 30/06 do DENATRAN, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1° - O Certificado de Segurança Veicular – CSV terá que ser emitido pelas ITL’s 

licenciadas pelo DENATRAN, a partir do dia 31/07/2006, através do sistema SISCSV do órgão 

máximo executivo de trânsito da União para ter validade no âmbito do Sistema Nacional de 

Trânsito. 

 

Parágrafo Único - A obrigatoriedade acima se refere a todos os procedimentos de alteração de 

características que exigem a apresentação do CSV (veículos modificados, transformados e 

fabricação artesanal), excetuando-se deste procedimento o CSV emitido referente à renovação 

anual de gás e veículos envolvidos em acidentes. 

 

Artigo 2° - O DENATRAN disponibilizará na Internet – www.denatran.gov.br - o acesso ao 

SISCSV, para uso pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal e pelas ITL. 

 

§ 1º O acesso ao sistema será realizado através de senha pessoal e intransferível concedida ao 

responsável técnico da ITL e aos servidores designados pelos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

 

§ 2º Para o início da operacionalização desta instrução de serviço, já estarão pré-cadastrados 

no SISCSV, um representante de cada Ciretran e Posto de atendimento de Veículo. 

 



Artigo 3° - A emissão do CSV, pelas ITL’s, através do SISCSV deverá ser precedido da 

autorização prévia, nos termos do art. 22 da Resolução nº 185, de 2005, do CONTRAN. 

 

§ 1º A autorização prévia deverá ser dada exclusivamente pelos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e deverá estar disponível para consulta 

pela ITL, que só deverá realizar a inspeção após esta verificação. 

 

§ 2º A ITL deverá emitir o CSV no sistema SISCSV para obter um número de série alfanumérico 

gerado pelo sistema, que será composto de dígitos mais a sigla da UF do órgão ou entidade 

executivos que autorizou a inspeção. 

 

§ 3º No documento (CSV) emitido pela ITL deverá constar o número da exceção, a foto do 

veículo e o decalque do chassi, onde sobre este deverá conter a chancela da ITL e a assinatura 

pelo responsável técnico ou seu substituto da ITL. 

 

Artigo 4° - Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 

deverão validar no sistema o CSV, sempre que for emitido um Certificado de Registro de 

Veículo-CRV/Certificado Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV correspondente. 

 

Artigo 5° - A ITL que tiver a licença suspensa por sanção administrativa terá bloqueado o 

acesso ao sistema durante o período da suspensão ou, em caso de cassação, o acesso 

cancelado. 

 

Artigo 6° - Todos os CSV’s emitidos na sistemática anterior, ou seja, que não tiveram 

autorização prévia emitida pelo DETRAN/ES, somente terão validade até 28/07/2006, onde 

após esta data deverão ser cadastradas no SISCSV pelos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Artigo 7º. Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Vitória, 14 de julho de 2006. 

 

RUY DIAS DE SOUZA 

Diretor Geral do DETRAN/ES 



 

* Publicada no DOES em 18/07/2006. 

 


