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PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

“Dispõe sobre a avaliação da rasura no Certificado de 

Registro de Veículo – CRV pelo Departamento Estadual 

de Trânsito do Espírito Santo.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA 

 

Art. 1º O Certificado de Registro de Veículo - CRV, documento válido para fins de 

transferência da propriedade, quando rasurado será aceito nos seguintes casos: 

 

I - incorreções relacionadas a grafia do nome, endereço ou dos números da cédula de 

identidade ou do CPF do comprador, desde que seja possível a perfeita identificação das 

informações através dos documentos acostados no processo. 

 

II - quando, a despeito da rasura da data da venda do veículo, for possível a efetiva 

determinação do momento em que o negócio foi realizado através de declaração do 

alienante com firma reconhecida. 

 

III - preenchimento dos dados do vendedor como se comprador fosse, desde que o 

alienante apresente, conjuntamente, declaração de venda do veículo contendo os dados de 

identificação e endereço do adquirente; 

 

Art. 2º Para reconhecimento de informação rasurada na identificação das partes do 

negócio, quando não for possível consultar os documentos pessoais acostados nos autos, 

poderá considerar as informações contidas no selo do cartório anexado no Certificado de 

Registro de Veículo – CRV.  

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar a consideração de 

informações rasuradas no Certificado de Registro de Veículo – CRV no ato de 

transferência do automóvel quando constar outros documentos que possam comprovar a 

veracidade das informações. 

 

Atualmente registrar a transferência de propriedade ou domicílio do veículo, no 

cadastro do Detran/ES, é uma tarefa que exige extrema atenção, caso contrário, um 

simples erro no preenchimento do Certificado de Registro de Veículo – CRV pode gerar 

prejuízos financeiros a quem compra ou vende um veículo automotor. 

 

Ocorre que os dados que devem ser manuscritos no recibo, como é conhecido 

popularmente o CRV, podem ser facilmente encontrados nos outros documentos exigidos 

pelo órgão para realização da transferência de propriedade, o que torna desproporcional a 

exigência de uma segunda via, cuja taxa de serviço é de R$ 222,41 (duzentos e vinte e 

dois reais e quarenta e um centavos), nos casos de uma simples rasura em alguma 

informação que consta em outros documentos. 

 

Considerando o equivoco de boa fé e sendo a informação rasurada de fácil 

identificação através dos outros documentos indispensáveis para o ato, não justifica onerar 

ainda mais o contribuinte e burocratizar o procedimento administrativo para a 

transferência de propriedade de veículo automotor. 

 

Assim, diante de todo o exposto, contamos, uma vez mais, com o inestimável 

apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. 
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