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SERVIÇO 8 ALTERAÇÃO

DE CARACTERÍSTICA

I - QUANDO SOLICITAR
 -

II - OBJETIVO
 - Alterar na base local o cadastro de registro do veículo referente à sua característica de 
fábrica e expedir novo CRV/CRLV.

III – REQUISITOS
 - Inexistência de débitos vencidos de multas (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT 
e IPVA.

 - Inexistência de bloqueio judicial, bloqueio administrativo e/ou acidente de trânsito de mé- 
dia e grande monta.

 - Inexistência de registro de roubo/furto.

 - Previsão da alteração prevista na Portaria 1100/2011 – DENATRAN anexo da Resolução 
292/2008-CONTRAN.

IV – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
 -
(antes e depois da alteração)

Pessoa Física
 - RG/CPF e/ou CNH.

Pessoa Jurídica
 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)

 - RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa

 -

 -

 - Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e 
Ata de posse da última Diretoria eleita.

V - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
 - Nota Fiscal/DANFE de aquisição.

 - Recibo de compra e venda para equipamentos adquiridos de terceiros.

 -
autenticidade.

 -
TRAN (exceto para os casos de alteração de cor).
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VI - ORIENTAÇÕES
 - Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade com- 

cas de fábrica. Art. 98 do CTB.

 - Se a alteração de característica for efetuada sem prévia autorização, será aplicada pena-
lidade de multa pelo cometimento da infração de trânsito, prevista no CTB art. 230, inciso 
VII (R$ 127,69, infração grave, 5 pontos na CNH).

 - A mudança de motor para outro de combustível diferente do de fábrica, caracteriza alte- 
ração de característica e, portanto, requer o procedimento de 02 vistorias (antes e depois 
da mudança).

 - A mudança de combustível de gasolina ou álcool para o ciclo diesel dependerá da prévia 

diesel como combustível nos veículos automotores de passageiros, de carga e de uso 
misto, nacionais e importados, com capacidade de transporte inferior a 1.000kg (mil qui- 
logramas), computados os pesos do condutor, tripulantes, passageiros e da carga, consi- 
derando-se que o peso de uma pessoa é 70 kg – setenta quilogramas (Portaria nº 23, art. 
1º, parágrafo 1º, do DNC).

 - Não poderão ser convertidos para o ciclo diesel, por não atenderem o disposto na Por-
taria nº 23/94, do extinto DNC – Departamento Nacional de Combustível, os seguintes 
veículos: FORD/F1000, PAMPA e F75; GM/CHEVROLET C10. A10 e VERANEIO E VW/
SAVEIRO.

 - Estes serviços exigem 02 (duas) vistorias no veículo, antes e depois da alteração da ca-
racterística.

 - Documentos para Inclusão de Terceiro Eixo ou Eixo Auxiliar: Nota Fiscal de aquisição de 
Eixo Auxiliar, Nota Fiscal de prestação de serviços/mão-de-obra. É obrigatória a apre-

 - -
gurança Veicular (CSV) e Autorização prévia do DETRAN-MA, para alterar a caracterís-
tica.

 - -
ção ao Trânsito, expedido pelo DENATRAN (Resoluções 291/369 e Portarias 279/10 e 
1101/2011).


