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Ao 
Juiz do Trabalho 
Armando Luiz Zilli 
1ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC 
 

Vossa Excelência,  

Atendendo à vossa solicitação, no ofício anexo, informamos que o contrato 
referente ao veículo de placas M.BENZ/ATEGO 1725 1725, Placa NDU0045, 
Renavam 118857754, encontra-se QUITADO. 

No entanto, a Cooperativa informante, desde a devida quitação do contrato, 
não consegue proceder com o levantamento da restrição na plataforma de 
integração de dados. Isso, porque o responsável pelo financiamento, Sinal Mar  
Sinalizações Marítimas, Lacustres e Terrestres Ltda, CNPJ: 05.306.794/0001-30 
quando da alienação do veículo, não efetivou a emissão do documento do veículo.  

A partir disso, com o não cumprimento de tal disposição, quando da quitação 
do contrato, ao proceder com a tentativa de liberação, o sistema informa a seguinte 
mensagem: 

 
Desse modo, a baixa da restrição apenas é possível a partir da emissão dos 

respectivos documentos do veículo junto ao Detran/SC, por parte da Sinal Mar  
Sinalizações Marítimas, Lacustres e Terrestres Ltda ou, alternativamente, a partir de 
determinação judicial ao órgão de trânsito. 
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Cumpre informar que, em situações análogas onde é determinado à 
instituição financeira a baixa mediante providências junto ao órgão de trânsito, 
portando a respectiva autorização e com a devida documentação, este último inicia e 
finaliza o processo de baixa em cerca de 60 a 90 dias. 

Deste modo, como informado, não existem valores pendentes quanto ao 
contrato pelo qual está vinculado o veículo, sendo necessária a determinação 
judicial ao órgão de trânsito para a devida baixa ou que sejam realizadas as 
providências por parte do responsável pelo financiamento em questão. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações 
adicionais. 

 

Cordialmente, 

 
________________________________________________________ 

Cooperativa de Crédito Unicred União Ltda - 
UNICRED UNIÃO 

 


