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28-DOCUMENTOS PARA REQUERER 
AUTORIZAÇÃO PARA TESTE DE VEÍCULO 

a)  Requerimento dirigido a Coordenadoria CTRC/DOP/DER, contendo todos os dados 
da requerente, fundamentação legal e justificativa do pedido.  

b) Cópia da Nota Fiscal  

c) Cópia do Certificado de propriedade do veículo-CRVL; 

d) Cópia do Contrato de cessão do veículo para teste entre fabricante e transportadora, 
contendo indicação da(s) linha(s) que poderá ser utilizado e período exato da utilização; 

e) Cópia da Apólice de Seguro da transportadora ou declaração da seguradora, 
constando que o veículo que se pretende testar, está segurado nos mesmos termos que 
os demais veículos de sua frota. 

f) Declaração da prestadora de serviço que tem ciência que o uso para teste é 
provisório e específico, bem como de todas as reponsabilidades inerentes ao uso. 

 
❑ A digitalização deve ser feita em PDF colorido; 
❑ Organize os arquivos pelo numero e nome do documento digitalizado. Ex.: 01 Requerimento; 02 tabela 

vigente;  
❑ Antes de enviar ao DER, verifique se esta é a ultima versão disponível no Site do DER. 
 (atualizado em  23/09/20 as 10:35). 

 

❑ Envie por E-mail a Região Sede: E-CTRCREGISTRO@DER.PR.GOV.BR 

 
❑ Pedidos com falta de documentos de fundamentação, justificativa plausível e ou 

documentos obrigatórios não serão protocolados 
 
Não houver pendência, será encaminhado para protocolo digital, com posterior indicação 
do número ao transportador por e-mail.  

  
Relação de E-mail para protocolar por região – disponível no site do DER - 

http://www.der.pr.gov.br/arquivos/File/Transporte_intermunicipal/1_Contatos_e_Emails_Site.pdf 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES-DOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

COORDENADORIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIAL-CTRC 
   

Circunscrição E-Mail PROTOCOLAR Assuntos  

Curitiba                                                                   
Região 

Metropolitana                                  
Litoral 

e-ctrcsede@der.pr.gov.br  

Registro, Renovação, Inclusão,                                                                       
cadastro de procurador e representnate,                                                                          

alteração de razão social,                                                                                  
segunda via de certificado de registro ,                                                                             

ressarcimento de taxa relacionadas ao registro 

e-ctrcoperacoes@der.pr.gov.br  

Alteração de horario, itinerário, ponto de seção e 
paradas,  impugnação de Requerimentos; 

  
revisão de planilha tarifária                                                    

solicitação de dados estatísticos                                               
certidões de exclusividade para dispensa de licitação, 

e-ctrcfiscalizacaogeral@der.pr.gov.br  

Parcelamento de débitos administrativo                                                               
Ressarcimento de taxas de lilenças 

liberaveiculoctrc@der.pr.gov.br  
Liberação veículo; 

e-ctrcfiscalizacaoautos@der.pr.gov.br  
 Defesas e Recursos de Auto de Infração; 

e-precario@der.pr.gov.br  
Licença à título Precário de CWB E RMC 

LESTE 

São Mateus 
do Sul                              

União da 
Vitoria e                                               
Região 

e-ctrcsaomateus@der.pr.gov.br    

 Registro, Renovação, Inclusão, Licença à Título Precário da 
regional ou do escritório de circunscrição. 

CAMPOS GERAIS 

Ponta Grossa 
e                 

Região 

e-ctrcpontagrossa@der.pr.gov.br  

Registro, Renovação, Inclusão, Licença à Título Precário da 
regional ou do escritório de circunscrição 

e-ctrcguarapuava@der.pr.gov.br  

e-ctrcirati@der.pr.gov.br  

e-ctrcpiraidosul@der.pr.gov.br 

NORTE 

Londrina e                     
Região 

e-ctrclondrina@der.pr.gov.br  

Registro, Renovação, Inclusão, Licença à Título Precário da 
regional ou do escritório de circunscrição 

e-ctrcjacarezinho@der.pr.gov.br  

e-ctrcibaiti@der.pr.gov.br  

e-ctrcapucarana@der.pr.gov.br  

NOROESTE 

Maringá e                       
Região 

e-ctrcmaringa@der.pr.gov.br  

Registro, Renovação, Inclusão, Licença à Título Precário da 
regional ou do escritório de circunscrição 

e-ctrcparanavai@der.pr.gov.br  

e-ctrccampomourao@der.pr.gov.br  

e-ctrccruzeirodooeste@der.pr.gov.br 

OESTE 

Cascavel e                    e-ctrccascavel@der.pr.gov.br  

Registro, Renovação, Inclusão, Licença à Título Precário da 
regional ou do escritório de circunscrição 
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Região e-ctrcfranciscobeltrao@der.pr.gov.br  

e-ctrcpatobranco@der.pr.gov.br 
 

  
Enviar requerimentos para e-mail diverso ao indicado e ou para diversos e-mail, prejudica e atrasa o tratamento dos protocolos. 

   
Ao chegar o e-mail é conferido, se estiver em conformidade, será encaminhado para protocolar e o nº do processo será encaminhado 
ao  
e-mail, caso não esteja em conformidade será respondido para ajustes e 
reenvio.   
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