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TERMO DE ADESÃO AO PROJETO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO 
DETRAN.  
 
 
 
 
Por este instrumento, o CARTÓRIO ___________________________________________, da 
comarca de _________________________________ (ES), representado por seu 
titular:___________________________________________, CPF:_________________, 
Email:____________, e pelo preposto: ___________________________________________, 
CPF:_________________, Email:____________, adere a todos os termos do projeto 
firmado com o DETRAN-ES, com o fim exclusivo de proceder à comunicação de venda no 
momento do reconhecimento de firma, manifestando, ainda, por este instrumento a aceitação 
das cláusulas abaixo, exigidas em dito contrato: 
 
 
Cláusula primeira – Da comunicação de venda 
 
CONSIDERANDO os termos do PROVIMENTO CGJES N.º 019/2020, publicado em 04 
de junho de 2020 que regulamentou o comunicado de venda de veículos através dos 
Cartórios de Tabelionato de Notas do Estado do Espírito Santo ao DETRAN/ES; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)1 e a 
necessidade de se manter atualizadas a Base de Dados do DETRAN/ES e a Base de 
Índice Nacional – BIN do Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – 
RENAVAM; 
 
CONSIDERANDO que o DETRAN/ES, visando manter atualizada sua Base de Dados, 
tem interesse em estabelecer com os serviços notariais por meio da SINOREG/ES, 
um sistema eletrônico de Comunicação de Venda de Veículos Automotores, opcional e 
mediante manifestação de interesse do antigo proprietário (alienante); 
 

 
1 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por 
documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran. 
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CONSIDERANDO a necessidade de oferecer facilidades aos cidadãos que 
comercializam os seus veículos, com a obrigação legal de comunicar a venda (art. 134 
do CTB), mediante envio de cópia digitalizada autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade e, assim, diminuir os crescentes problemas ocasionados 
pela falta de comunicação; 
 
CONSIDERANDO que o ato da comunicação de venda garante ao antigo 
proprietário/alienante a isenção de toda e qualquer responsabilidade por infrações e 
reincidências, de qualquer natureza, praticadas a partir da data de tradição do veículo, 
bem como a responsabilidade civil por danos em caso de acidentes; 
 
CONSIDERANDO que muitos dos problemas relativos à identificação do real infrator de 
trânsito têm relação direta com a falta de comunicação da venda do veículo, que 
muitas vezes é ignorada pelo antigo proprietário/alienante; 
 
CONSIDERANDO que a comunicação de venda por meio eletrônico já está 
regulamentada por meio das resoluções e portaria mencionadas no preâmbulo do presente 
instrumento; 
 
CONSIDERANDO que a Lei n° 8.935/1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, sobre a competência do notário em agir por delegação do 
Poder Público, estabelece em seu artigo 7° que compete com exclusividade ao tabelião 
de notas autenticar cópias e no art. 6°2 formalizar juridicamente a vontade das partes e 
intervir nos atos e negócios que as partes devam ou queiram dar forma legal; 
 

 
2 Art. 6º Aos notários compete: 
I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 
II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, 
autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias 
fidedignas de seu conteúdo; 
III - autenticar fatos. 
 Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 
III - lavrar atas notariais; 
IV - reconhecer firmas; 
 V - autenticar cópias. 
Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou 
convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos 
devidos pelo ato. 
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CONSIDERANDO que de acordo com a Portaria n° 288, de 5 de agosto de 2009 do 
DENATRAN, arts. 1° e 3°, parágrafo único,3 com a comunicação da venda dos veículos 
o DETRAN/ES deverá atualizar sua base estadual imediatamente de forma a garantir 
ao antigo proprietário o cumprimento da obrigação disposta pelo art. 134 do CTB; 
 
O referido projeto tem por objetivo a COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE INFORMAÇÃO DE 
VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, e será realizado temporariamente através de 
sistema do próprio órgão do DETRAN/ES, enquanto não se conclui sistema ou automatização 
próprios. 
 
Cláusula segunda – Das serventias notariais habilitadas  
 
Os responsáveis pelos Cartórios de Notas interessados em participar do projeto deverão 
responder   à chamada pública que será realizada pelo SINOREG e cumprir os seguintes itens:  
 

1) Encaminhar este termo de adesão preenchido e assinado, contendo: a) o nome do 
Cartório; b) nome, CPF, email de duas pessoas para acessar o sistema: o titular e mais 
1 preposto, com a assinatura de ambos; 

 
 

2) Encaminhar termo de responsabilidade preenchido e assinado (ANEXO I), contendo: 
a) o nome do Cartório; b) nome, CPF, email de duas pessoas para acessar o sistema: 
o titular e mais 1 preposto, com a assinatura de ambos. 
 
 

Com esses dados, será encaminhada pelo SINOREG planilha ao DETRAN, para o cadastro 
de todas as pessoas e a disponibilização de login e senha de usuários ao sistema da 
comunicação de venda para o Sinoreg encaminhar ao Cartório. 
 
Cláusula terceira – Da comunicação de venda   
 

 
3 Art. 1º. A comunicação de venda de veículo, obrigatória para o antigo proprietário nos termos do art. 134 do 
CTB, poderá ser realizada de forma documental ou processada, por meio do sistema eletrônico de comunicação 
de venda implantado pelo DENATRAN na BIN, isentando-o das infrações e suas reincidências a partir da data da 
tradição. 
Art. 3º.  
Parágrafo único. Com a comunicação de venda eletrônica na BIN, os órgãos ou entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal deverão atualizar sua base estadual imediatamente de forma a garantir ao 
antigo proprietário o disposto no art. 1º desta Portaria. 
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Os cartórios deverão obrigatoriamente expedir certidão da comunicação de venda ao usuário, 
contendo nome do vendedor e comprador, CPF, data e hora, dados do veículo e que a 
comunicação de venda foi realizada, bem como o selo digital.  
 
Os cartórios deverão obrigatoriamente digitalizar o DUT (preenchido e com o reconhecimento 
de firma) e o documento das partes.  
 
 
Cláusula quarta – Do suporte à utilização do sistema 
 
Todo o suporte e dúvidas sobre a comunicação de venda ao DETRAN será feito somente pelo 
SINOREG, salvo quando se tratar de demanda específica dos sistemas de informática da 
serventia.  
 
 
Cláusula quinta – Das responsabilidades 
 
A responsabilidade civil, criminal e administrativa pela comunicação de venda de veículo é 
exclusiva de cada Cartório, isentando o SINOREG em todas as esferas.  
 
O cartório será o responsável em comunicar imediatamente o desligamento de qualquer 
preposto que utilize o sistema da comunicação, para o descredenciamento e exclusão de login 
e senha.  
 
 
Cláusula sexta – Aceite ao termo de adesão 
 
Declaramos estar de acordo com as condições deste de termo de adesão e do termo de 
responsabilidade em anexo ao presente.  

 
________________ (ES), _______ de _____________ de ________.  
        (Local)    (Data) 
 

_______________________________________________ 
Titular do Cartório aderente 

 
 
 

_______________________________________________ 
Preposto do Cartório aderente 
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ANEXO I – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Pelo presente termo, eu, 

Nome:  

Cartório:  

RG:  Emissor:  CPF:  

E_mail1 (institucional):  Tel 2 (institucional): 

(27)  

 

declaro ter recebido uma senha (password) de acesso e habilitação no sistema de veículos do 

DETRAN/ES – DetranNet. 

 

Declaro-me ainda CIENTE de que: 

 

1. Os sistemas em questão são monitorados por meio de logs que permitem identificar e 

rastrear o uso e o mau uso dos mesmos, em caráter de segurança e sigilo do sistema. 

 

2. A senha é personalíssima e intransferível, do que advirá minha responsabilidade 

pessoal por falta de cuidado com sua guarda ou armazenamento, todo e qualquer 

prejuízo decorrente de sua cessão proposital, a terceiros ainda que em caráter 

emergencial ou por necessidade de serviço, incluindo-se no conceito de terceiros: 

secretários, assistentes, superiores hierárquicos, subordinados ou por responsáveis 

por atividades funcionais, sem prejuízo de outros quaisquer. 

 
3.  Constitui mau uso da referida senha ou das habilitações em sistemas por ela 

protegidos: 

 
a. Sua utilização para fins estranhos à minha competência funcional ou para fins 

de acesso à dados e informações estranhas à finalidade pública das referidas 

ferramentas; 

  

b. A utilização, pelo mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de 

boa fé e para fins lícitos; 
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c. A utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do 

sistema auferindo ou produzindo vantagens pessoais, causando ou imputando 

prejuízo a outrem em qualquer monta ou proporção. 

 
 

 

Comprometo-me a: 

 
4. Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de 

que tenha conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de 

decisão competente na esfera legal ou judicial; 

  

5. Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na 

gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência 

pessoas não autorizadas;  

 

6. Não me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do navegador 

(browser), sem bloquear estação de trabalho, bem como encerrar a seção, garantindo 

assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;  

 

7. Não revelar minha senha de acesso a ninguém e tomar o máximo de cuidado para que 

ela permaneça somente de meu conhecimento;  

 

8. Alterar minha senha, sempre que obrigatório ou que tenha suspeição de descoberta 

por terceiros, não usando combinações simples que possam ser facilmente 

descobertas;  

 

9. Respeitar as normas de segurança e restrições de sistema impostas pelos sistemas de 

segurança implantados;  

 

10. Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de 

minha parte que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de 

conhecimento de minha senha ou das transações a que tenha acesso.  
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Declaro, nesta data, ter CIÊNCIA e estar de acordo com os PROCEDIMENTOS acima 

descritos, comprometendo-me a respeitá-los e cumpri-los plena e integralmente. 

 
 

 ________________ (ES), _______ de _____________ de ________.  

        (Local)    (Data) 

 

 

_______________________________________________ 

Titular do Cartório aderente 

 

 

 

_______________________________________________ 

Preposto do Cartório aderente 
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