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SERVIÇO 14 MUDANÇA DE PLACA 

DE 02 (DUAS) PARA 03 (TRÊS) LETRAS

I – QUANDO SOLICITAR
 - Se o veículo ainda portar placa com série de 02 (duas) letras.

II – OBJETIVO
 - Atualizar no RENAVAM e no sistema local o cadastro de registro do veículo e emitir o 
CRV/ CRLV.

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

 - Inexistência de bloqueio resultante de comunicação de venda, bloqueio administrativo, 
bloqueio judicial e/ou acidente de trânsito de média e grande monta.

 - Inexistência de registro de roubo/furto.

IV - DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO
 - CRV ou Boletim de Ocorrência (em caso de ausência do CRV).

 - Comprovante de endereço em nome do proprietário.

 - Vistoria.

V - DOCUMENTO DO PROPRIETÁRIO
Pessoa Física

 - RG/CPF 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.

 - Procuração, se for o caso (original).

VI - ORIENTAÇÕES
 - Para este procedimento será necessário que a documentação prevista seja formalizada 
através de processo/protocolo/CIRETRAN/Postos e encaminhado para análise da Coor- 
denadoria de Veículos.

 - Quando o veículo de 02 (duas) letras for alterar para 03 (três) letras, que o chassi tiver 5 
números e ocorrer duplicidade com outro veículo na BIN, será autorizada a gravação com 
o número do ano de fabricação ou marca/modelo para diferenciar.

 - Se a gravação do chassi for feita sem autorização do DETRAN, o CRLV será recolhido e 
será aplicada multa, conforme Art. 230, I do CTB (R$ 191,00, gravíssima, 7 pontos).

 - Nos veículos reboques e semirreboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois 
pontos distintos do chassi.


