REQUERIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE SINISTRO
Eu,____________________________________________________________________________,nome social
(opcional) - Decreto 55.588/2010, _____________________________________, portador do CNPJ/CPF N.º
___________________ residente no(a)_____________________________________________________________
n.º _______ Bairro _________________________________ Cidade______ _______________________________
CEP:_______________ , telefone para contato: ( )__________________, e-mail__________________________,
solicito, nos termos da Resolução CONTRAN 544/2015 e da Portaria 407/2017, o desbloqueio da restrição de
sinistro do veículo com as características abaixo descritas:
PLACA: _____________ MARCA/MODELO: ________________________________ RENAVAM________________
Motivo:

(
(
(

) Desbloqueio de dano de média monta
) Desbloqueio veículo oriundo de enchente
) Reclassificação de monta – não aplicável a veículo de leilão, apenas para bloqueio originado por BOAT

Os documentos devem ser entregues na ordem descrita abaixo, devendo a triagem inicial anotar aqueles que
não foram entregues no momento do protocolo:
•
•
•
•
•
•
•

•

CRV (frente e verso) - cópia simples
Documento de identificação pessoal do proprietário – cópia simples - conforme Portaria DETRAN 54/2016
Comprovante de residência/domicílio – cópia simples - conforme Portaria DETRAN 54/2016
Contrato Social ou comprovante CNPJ (emitido dentro de 3 meses) para pessoa jurídica – cópia simples
Nota Fiscal de Serviço da oficina reparadora – cópia simples
Comprovação da aquisição de peças por meio da Nota Fiscal de compra – cópia simples
Vistoria de Empresa Credenciada (ECV) – em cores – ou expedida por outro DETRAN – original - acompanhada de
ofício do departamento de trânsito responsável (não necessário quando houver consulta online)
CSV (Certificado de Segurança Veicular) - expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL) – original

Furto/Roubo (portaria DETRAN 627/2006): apresentar também:
•
•
•

Boletim de Ocorrência Furto/Roubo – cópia simples
Auto de Recuperação do Veículo/Auto Exibição – cópia simples
Auto de Entrega do Veículo – cópia simples

Reclassificação de Monta – apenas para bloqueio originado por BOAT: apresentar também:
•
•

Laudo de Recuperabilidade assinado por Engenheiro (em acordo com a Resolução CONTRAN 544/2015, realizado
com veículo nas condições do acidente e com as fotos anexas);
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART com comprovante de pagamento.

Documentação entregue por procurador:
•
•
•

Procuração por instrumento público (vigente) ou particular (emitida nos últimos três meses) - original
Documento de identificação pessoal do procurador – cópia simples
Comprovante de Parentesco –cópia simples - quando protocolado por parente de primeiro grau

Importante: os documentos juntados dependem da análise do setor técnico responsável e o andamento do processo poderá
ser verificado no SPDOC Cidadão (www.spdoc.sp.gov.br). A presença de um documento no protocolado não garante
automaticamente o atendimento dos critérios técnicos e legais para a execução do procedimento.

_____________________________________________________________
Assinatura e ciência do requerente

