
PORTARIA DETRAN/MA Nº 356,  DE  03 DE ABRIL DE 2017. 

 

Altera as PORTARIAS DETRAN/ MA nº 

1037/2016 e DETRAN/MA nº 66/2017 e  

estabelece marco definitivo para o início da 

operação do serviço de Registro Eletrônico de 

Contratos de Financiamentos de Veículos com 

cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, reserva de domínio ou penhor, no 

âmbito do estado do Maranhão e dá outras 

providências. 

 

A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas, em especial a competência definida no Art. 22, inciso I, do Código de Trânsito 

Brasileiro e 

CONSIDERANDO que o Registro Eletrônico de Contratos de Financiamentos de Veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor tem 

fundamento legal no artigo 1.361, § 1º doCódigo Civil Brasileiro, que estabelece os referidos contratos 

devem ser registrados junto ao órgão ou entidade executiva de Trânsito do Estado onde o veiculo for 

registrado e licenciado, assim como na Resolução 320/2009 do CONTRAN. 

CONSIDERANDO que para realizar o Registro Eletrônico dos Contratos de financiamento 

de veículos, o DETRAN/MA procedeu a chamamento público pela modalidade de credenciamento de 

empresas de informática especializadas naconfecção de softwares para fornecimento de sistema de 

transmissão de dados de contratos que atendam esse propósito de maneira ágil, segura e eficaz. 

CONSIDERANDO que o Registro Eletrônico de Contratos irá prover certificação digital, 

garantindo autenticidade nas informações prestadas pelas Instituições de Crédito relativas aos processos de 

registros de contratos de financiamento de veículos automotores, inibindo fraudes e proporcionando maior 

segurança e garantia de defesa ao consumidor. 

CONSIDERANDO que a PORTARIA DETRAN/MA nº 89, de 25 de janeiro de 2017, 

estabeleceu critérios de transição para início da operação do serviço de Registro Eletrônico de Contratos de 

Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de 

domínio ou penhor que tratam as PORTARIAS nº 66/2017 e 1037/2016 DETRAN/MA, estabelecendo no 

período regras de transição entre a forma manual e eletrônica; 

CONSIDERANDO que o § 7º do art. 5º da PORTARIA DETRAN/MA nº 1037/2016 

estabeleceu os procedimentos de forma e prazo para pagamento das taxas devidas pelas pessoas jurídicas 

credenciadas ao DETRAN/MA será objeto de portaria específica; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o valor dos serviços prestados pela (s) 

CREDENCIADA(S) à Instituições Credoras com escopo ao fornecimento de sistema para transmissão de 

dados de contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, reserva de domínio ou penhor para fins de Homologação e Registro pelo DETRAN/MA, 

considerando os valores cobrados pelos mesmos serviços em outros Órgãos de Trânsito no âmbito 

Nacional; 

RESOLVE: 

Fixar, de forma definitiva, as diretrizes e prazos para a operação do registro de contratos de 

forma eletrônica nos seguintes termos: 

Art. 1º Prorrogar para a data de 20 de abril de 2017 a obrigatoriedade da exigência do registro 

eletrônico dos contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, compra e venda com reserva de domínio ou penhor dos veículos registrados e licenciados junto 



ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão - DETRAN/MA, exclusivamente através de 

sistema de Registros de Contratos operado pela(s) empresa(s) CREDENCIADA(S) e homologada(s) pelo 

DETRAN/MA, cumprindo as exigências das Portarias DETRAN/MA nº 1037/2016 e nº 66/2017. 

Parágrafo único: A disponibilização, bem como a gestão, manutenção e propriedade do 

sistema de Registros de Contratos é de responsabilidade exclusiva da(s) empresa(s) CREDENCIADA(S) e 

homologada(s) pelo DETRAN/MA para a gestão dos serviços objeto da Portaria DETRAN/MA nº 

1037/2016. 

Art. 2º Até data anterior a 20 de abril de 2017 será facultada às Instituições Financeiras 

Credoras de Garantia Real a possibilidade de realizarem os registros dos contratos de financiamentos de 

veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de 

domínio ou penhor por meio eletrônico, na forma regulamentada na presente Portaria, bem como na Portaria 

nº 66/2017 DETRAN/MA e Portaria nº 1037/2016 DETRAN/MA, utilizando o sistema da(s) empresa(s) 

CREDENCIADA(S) e homologada(s) pelo DETRAN/MA, ou ainda pela forma manual de registro de 

contratos utilizado atualmente pelo DETRAN/MA, sendo ainda obrigatória a apresentação do instrumento 

contratual do financiamento nas dependências do DETRAN, caso optem pela forma manual. 

Art. 3º. Para fins desta Portaria considera-se registro eletrônico de contrato de financiamento 

de veículo o conjunto de sistema e serviços estruturados para viabilizar o cumprimento da resolução nº 320 

do CONTRAN, de 05 de junho de 2009, provendo o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor no DETRAN/ 

MA de formaeletrônica, em ambiente com certificação digital, sendo serviço distinto do Registro e Baixa 

de Gravame, porém igualmente obrigatório para a emissão do CRV - Certificado de Registro de Veículo. 

§ 1º. A(s) empresa(s) CREDENCIADA(S) em acordo com a Portaria do DETRAN/MA nº 

1037/2016 estão habilitadas e homologadas para operar única e exclusivamente sistema eletrônico de 

registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, reserva de domínio ou penhor e atividades correlatas, não se estendendo ou se confundindo com 

o serviço de inserção e baixa de gravames. 

§ 2º. As comunicações de Registro e Baixa de Gravame continuarão sendo realizadas pelas 

Instituições Financeiras Credoras de Garantia Real através do atual sistema de comunicação à Base 

Nacional de Dados SNG, sistema independente e autônomo ao registro eletrônico de contratos de veículos, 

da forma e modo já adotados pelo DETRAN/ MA, não sendo objeto desta Portaria e da Portaria nº 66/2017 

DETRAN/MA. 

Art. 4ºOs contratos de financiamentos de veículos deverão conter devidamente preenchido 

os seguintes campos: 

I - Identificação do credor e do devedor, contendo endereço e telefone; 

II - O total da dívida ou sua estimativa; 

III - O local e a data do pagamento da obrigação; 

IV - A taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula 

penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; 

V - A descrição do veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis à sua 

identificação: chassi,marca, modelo, ano modelo, RENAVAM ou placa. 

Art. 5º  Fica alterado o art. 7º da Portaria nº 66/2017 do DETRAN/MA, caput, §§ 1º ao 4º do 

referido artigo, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 

Art. 7º 

O valor do preço público do serviço de registro eletrônico de contratos de financiamentos de 

veículos automotores com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou 



penhor, é de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) independentemente do segmento, e deverá ser 

pago diretamente ao DETRAN/MA, por meio de Documento de Arrecadação Estadual DARE, nas 

condições desta Portaria, a quem competirá o repasse do valor devido às Credenciadas. 

§ 1º O pagamento do preço público a que se refere o caput deste artigo deverá ocorrer até o 

15º (décimo quinto) dia do mês subsequente àquele em que se deram os registros dos contratos, com a 

identificação do credor da garantia real, em acordo com o estabelecido na portaria nº 66/2017, artigos 9º a 

11 da referida portaria. 

§ 2º O valor a ser recolhido mensalmente em favor do DETRAN/ MA pela recepção das 

informações e o registro eletrônico dos contratos deverá ser correspondente à quantidade de contratos 

registrados pelas instituições credoras, que serão identificados em relatório geral de atividades de cada 

período mensal. 

§ 3º O relatório geral de atividades de que trata o § 2º deste artigo será elaborado e 

encaminhado pelo DETRAN/MA, à(s) respectiva(s) empresa(s) credenciada(s) para o serviço de registro 

de contratos, até 5 (cinco) dias subsequente ao do recebimento dos dados para fins de batimento e 

conciliação. 

Art. 6º As empresas homologadas e CREDENCIADAS pelo processo previsto na 

PORTARIA 1037/2017 DETRAN/MA estão credenciadas única e exclusivamente para o serviço de 

registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, com fornecimento de sistema eletrônico integrado 

de transmissão dos dados relativos ao registro de contratos e suas atividades inerentes no âmbito do Estado 

do Maranhão. 

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado 

do Maranhão, revogados os §§ 1º ao 9º doartigo 5º, mantendo-se apenas o caput do referido artigo, 

ficandotambém revogado oartigo 6º ambos da Portaria nº 1037/2017, edemais disposições em contrário. 

 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

SÃO LUÍS/MA, 03 DE ABRIL DE 2017. 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO  

Diretora Geral do DETRAN/MA 


