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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO DO CRVA COMO EMAV 
Portaria DETRAN/RS n.º 249/2021 

 
DO CRVA: 

1. Requerimento de Credenciamento do CRVA como EMAV, conforme modelo no site 

2. Termo de Adesão, conforme modelo no site 

 
 

DO TITULAR DO CRVA: 

3. Documento oficial de identidade onde constem os números do RG e do CPF do titular 

4. Comprovação da conta corrente da pessoa física com cópia de folha de cheque, cópia de cartão do banco 

ou cópia do extrato bancário 

 

O CRVA deverá apresentar 02 profissionais: 

1- 01 Responsável Técnico com graduação em Engenharia Mecânica e/ou Engenharia Automotiva 

2- 01 Vistoriador: 

- com graduação em Engenharia Mecânica  

- OU técnico em mecânica  

- OU IVD técnico em mecânica  

- OU IVD com comprovação de 05 (cinco) anos trabalhando na atividade vinculado a CRVA. 

 
 

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMAV - ENGENHEIRO 

5. Requerimento de Vinculação de Profissional, conforme modelo no site 

6. Documento oficial de identidade onde constem os números do RG e do CPF 

7. Diploma de graduação do curso de Engenharia Mecânica e/ou Engenharia Automotiva 

8. Comprovante de inscrição no CREA, em caso de profissional com registro em outro estado da Federação, 

deverá apresentar também documento comprobatório de Visto no CREA/RS 

9. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Desempenho de Cargo e Função do responsável técnico 

da empresa emitido pelo CREA 

10. Atestado de antecedentes emitido pelo CREA/RS, e em caso de registro em outro estado da Federação, 

deverá apresentar o atestado do CREA de origem e do CREA/RS 

11. Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, e em caso de profissional 

registrado em outra UF, deverá apresentar certidão expedida pela Justiça Estadual do Estado de origem 

12. Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, e em caso de profissional 

registrado em outra UF, deverá apresentar certidão expedida pela Justiça Estadual do Estado de origem 

13. Certidão Negativa Cível da Justiça Federal da 4ª Região para fins gerais de 1º grau, e em caso de 

profissional registrado em outra UF, deverá apresentar certidão expedida pela Justiça Federal da Região do 

Estado de origem 

14. Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal da 4ª Região para fins gerais de 1º grau, e em caso de 

profissional registrado em outra UF, deverá apresentar certidão expedida pela Justiça Federal da Região do 

Estado de origem 

15. Cópia do Certificado do Curso de Formação de IVD-Identificador Veicular e Documental ministrado por 

instituição autorizada pelo DETRAN/RS 
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DO VISTORIADOR – ENGENHEIRO OU IVD CREDENCIADO 

16. Requerimento de Vinculação de Profissional, conforme modelo no site 

a) Poderá ter formação superior, em Engenharia Mecânica ou técnica, no curso Técnico em Mecânica: 

 a. Quando engenheiro, apresentar comprovante de inscrição e regularidade no CREA/RS; 

 b. Quanto técnico em mecânica, apresentar comprovante de inscrição e regularidade no 

Conselho Federal de Técnicos Industriais- CFT. 

b) Quando IVD: 

b.1 OU o IVD possui escolaridade como Técnico em Mecânica 

          b.2 OU o IVD possui 05 (cinco) anos de vinculação a qualquer CRVA na atividade de IVD 

(pode ser a somatória do tempo de vinculação a todos os CRVAs aos quais foi vinculado). 

              Como comprovar essa vinculação de 05 anos? No GEP, no cadastro do IVD, na Aba 

Empresas, consta a relação de todas as empresas às quais foi/está vinculado, com data de início e final de 

vinculo. Tirar um ‘print’ da tela e apresentar este documento como comprovação do ‘tempo de serviço’ como 

IVD. 

 

 

 


