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SERVIÇO 22
BAIXA TOTAL DE VEÍCULO

– QUANDO SOLICITAR
 - -
nistrado com laudo de perda total ou vendido ou leiloado como sucata (Resoluções 11 e 
179/1998-CONTRAN).

– OBJETIVO
 -
de veículos na base local, e no RENAVAM inserir a informação de BAIXA, sendo vedada 
a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

– REQUISITOS
 -
CRLV ou Boletim de Ocorrência, bem como as partes que contém a numeração do chassi 
(gravação original) e suas placas, visando sua posterior destruição (Art. 126 do CTB e 
Resolução nº 11/98 – CONTRAN).

 - Inexistência de débitos de multas, taxas, DPVAT e IPVA.

 - Inexistência de bloqueio resultante de bloqueio judicial.

 - Inexistência de registro de roubo/furto.

 - Baixa do Gravame ou o seu cancelamento na BIN (se houver).

 - Laudo pericial do acidente (se for o caso).

– DOCUMENTAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, COMPANHIA SEGURADORA
Pessoa Física

 - RG/CPF ou CNH.

Pessoa Jurídica
 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

 - RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.

 -

 -

 - Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e 
Ata de posse da última Diretoria eleita.

– ORIENTAÇÕES
 - A Baixa do registro do veículo poderá ser requerida: Pelo proprietário/procurador; pela Au- 
toridade Aduaneira, quando o veículo sair do território brasileiro; pelo Leiloeiro/Comissão 
de Leilão; pela Seguradora do veículo.

 - Se houver bloqueio judicial, o proprietário deverá apresentar ordem judicial de desblo-
queio.

 - Se o CRV estiver preenchido em nome de terceiros, a Baixa será solicitada pelo proprie-
tário do registro do veículo.
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 - Se houver informação de comunicação de venda, somente o comprador poderá requerer 
a baixa total.

 -
ano. Esta data poderá ser alterada a qualquer tempo pela Coordenadoria de Veículos.


