Orientações para emissão de Certidão Positiva de veículo em Juiz de Fora

Conforme consta no item 4.2 do Anexo II da Portaria 02/2016 PROAE para
aqueles membros do grupo familiar que possuírem veículo registrado em seu nome e
CPF, independente se faz uso ou não do mesmo, é necessário apresentar a certidão
positiva de veículo. Este documento é emitido pelo DETRAM-MG de Juiz de Fora
mediante pagamento de uma guia no valor de R$ 15,05 por CPF de cada proprietário,
independente do número de veículos que possui.
O discente pode retirar o documento para qualquer membro do grupo familiar
apresentando a guia da certidão paga. Caso o veículo esteja registrado em outro estado,
a certidão positiva pode ser retirada no DETRAM-MG de Juiz de Fora, pois a consulta é
realizada no Banco de Informações Nacional.
Para retirar o documento no DETRAN-MG Juiz de Fora siga as seguintes
orientações:
 Acesse o site do DETRAN-MG por meio do link https://www.detran.mg.gov.br/
e clique na aba VEÍCULOS.

 Na opção TAXAS, IPVA, SEGUROS clique na opção MAIS CONTEÚDO;

 Escolha o item EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS;

 Acesse o item 12 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO OU PRINT

 Informe os dados do proprietário do veículo solicitados nesta página, os quais
podem ser obtidos no documento Certidão de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV. Caso exista mais de um veículo para o mesmo CPF informar
apenas um desses, pois a consulta realizada posteriormente pelo DETRAN-MG
em Juiz de Fora é realizada por meio do CPF.

 Emita a guia de pagamento;

 Esta guia pode ser paga em qualquer agência bancária ou lotérica;
 Leve a guia paga no DETRAN-MG Juiz de Fora localizado na Rua Custódio
Tristão, 76 - Santa Terezinha - Juiz de Fora. Horário de Funcionamento: de
segunda a sexta de 08:30 às 17:00.

 A certidão positiva é emitida no mesmo dia pelo órgão, com assinatura e
carimbo do servidor.

