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PALAVRA DA DIRETORA

É com grande satisfação que recebemos, neste 
momento, os novos servidores do DETRAN, os 
quais passam a estar engajados em nossa valiosa 
missão de planejar, coordenar, fi scalizar, controlar 
e executar a política estadual de trânsito no Ma-
ranhão. 

O órgão que passará a fazer parte de suas vidas 
a partir de agora é complexo, imenso, estratégico 
e, acima de tudo, apaixonante, concatenando em 

si uma diversidade de atribuições e possibilidades ilimitadas de crescimento 
pessoal e profi ssional.

Além das práticas de ética, probidade e honestidade, bem como das respon-
sabilidades inerentes ao bem servir a sociedade maranhense, aproveitamos a 
oportunidade para convocá-los a serem agentes de um trânsito mais humani-
zado, seguro e pacífi co para todos nós. 

Temos a certeza de que o maior patrimônio do Detran-MA são as pessoas que 
o fazem diariamente, por isso temos trabalhado incessantemente na cons-
trução de um ambiente acolhedor e produtivo. Por isso, pedimos que entrem 
com a mente disposta a aprender, com ânimo em construir um órgão cada vez 
melhor e com o coração aberto à convivência fraterna conosco. 

Esperamos sinceramente que a experiência que ora se inicia seja excelente, 
duradoura, iluminada, abençoada e defi nitiva em suas vidas.

 Sintam-se acolhidos por todos e sejam muito bem-vindos! 

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral do DETRAN-MA



PORTARIA Nº 049/2019-DETRAN/MA

A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão-DETRAN, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando a necessidade de uniformizar procedimentos no âmbito do 
DETRAN/ MA, quanto à exigibilidade documental e operacional na área de veículos, e tendo em 
vista a necessidade de simplifi car, resolve:

Art. 1º - Determinar que todos os procedimentos na área de veículos, regulamentados por esta 
Portaria, constantes no MANUAL DE VEÍCULOS/2019, passem a vigorar de maneira única e uni-
forme, no âmbito do DETRAN/Sede, CIRETRANS e Postos Avançados.

Parágrafo Primeiro - Os procedimentos na área de veículos que não estiverem regulamentados 
neste Manual prevalecerão vigorando.

Parágrafo Segundo – Toda legislação referente a procedimentos de veículos que entrar em vi-
gor após a expedição desta Portaria, advinda de instâncias superiores, prevalecerá.

Art. 2º - Todo e qualquer serviço solicitado pelo usuário (proprietário ou seu Procurador legal-
mente constituído), deverá obedecer aos critérios de conferência e autenticação para cada ser-
viço ou serviços conjugados.

Art. 3º - A ausência de quaisquer informações, providências ou documentação exigidas no Ma-
nual de Veículos/2019, implicará na paralisação da solicitação de serviço.

Art. 4º - Os valores de taxas para os serviços contidos no Manual de Veículos/2019, são os pre-
vistos no Código Tributário do Estado do Maranhão.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 569/2018-GDG.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral DETRAN/MA



APRESENTAÇÃO

Prezados Colaboradores,

É com imensa satisfação que a equipe Coordenação de Veículos lhes recebe 
nesse momento, suas presenças são muito importantes. É um prazer tê-los 
conosco para que juntos possamos superar obstáculos e alcançar nossos 
objetivos.

Desejamos que a nossa trajetória em diante seja pautada numa relação de 
respeito e confi ança visando a promover serviços com qualidade, efi ciên-
cia, ética e transparência aos cidadãos.

Atenciosamente, 
Coordenadoria de Veículos.
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1. REGISTRO/EMPLACAMENTO

I - OBJETIVO
Registrar informações do proprietário de veículo, através de cadastramento no sistema tecnoló-
gico de Informações da Secretaria de Segurança Pública, fazendo-o constar nas duas bases de 
dados, Base de Índice Nacional – BIN e base local do Estado do Maranhão, expedir o CRV/CRLV 
e efetuar o emplacamento do veículo Art. 120 do CTB.

II - REQUISITOS
1. Nota Fiscal/DANFE de aquisição do veículo
2. Termo de Constatação ou Vistoria

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. QSA – quadro de sócios e administrador (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da Empresa
5. Se fi rma individual, registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva, Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima, Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

VEÍCULO DE ALUGUEL
(Táxi, mototáxi, escolar, turismo, ônibus e micro-ônibus)

Autorização do poder público concedente (Prefeituras, SMTT, MOB, DNIT EMBRATUR).
1. Os veículos da Circunscrição de São Luis apresentarão documentação no DETRAN/Sede. Para 
os demais Municípios controle/autorização na CIRETRAN de seu Município.
2. O reconhecimento de Firma da assinatura do Alvará/Autorização poderá ser por semelhança.
3. Acatar assinatura digital desde que seja consultado.
4. O Ofi cio da MOB deverá ser apresentado em original. Recusar cópias.
5. O benefício tributário deverá constar no campo do crv/crlv.

VEÍCULO ESCOLAR
O POSTO AVANÇADO BR-135/CIRETRAN realizarão inspeção semestral (Portaria 1.117/2015-DE-
TRAN), Os interessados/proprietários apresentarão o veículo para o serviço. EXIGIBILIDADE: (Art. 
136 do CTB)
1. Registro como veículo de passageiro2. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm 
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com a 
inscrição ESCOLAR, em preto.
3. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo).
4. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha, dispostas na extremidade superior da parte traseira.
5. Cintos de segurança em número igual à lotação.
6. Autorização do poder concedente.
7. Acessibilidade.
8. OBS: Apresentar documento do condutor, conforme previsto na Portaria.
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VEÍCULO DE APRENDIZAGEM
1. Contrato Social da Empresa (CFC).
2. Autorização de credenciamento (AC/CFC) emitido pela Controladoria do DETRAN/MA.
3. Devido à alteração de característica, deverão ser feitas duas vistorias, a primeira para proce-
dimentos de solicitação da caracterização de faixa/logomarca, comando duplo (SISCSV). Na se-
gunda vistoria, o veículo deverá apresentar-se já caracterizado e com o Certifi cado de Segurança 
Veicular (SISCSV), aprovado.
4. A emissão do CRV do veículos de aprendizagem sera exclusiva na Sede do DETRAN/MA. Os 
processos, obrigatoriamente terão analise da Controladoria. Os procedimentos iniciais poderão 
ser feitos nas CIRETRANS.
EXIGIBILIDADE: (Art. 154 do CTB)
5. Estar identifi cado por uma faixa amarela, de 20 cm de largura, ao longo da carroceria, à meia 
altura, com inscrição AUTOESCOLA na cor preta (Art. 154 do CTB).
6. A documentação para a categoria aprendizagem deverá ser entregue ao representante do 
CFC, para que o mesmo providencie seu registro, bem como a formação do processo/ protocolo 
para a Controladoria.
7. O CFC que não possuir veículo adaptado à necessidade do candidato portador de defi ciência 
física, poderá solicitar o credenciamento de um veículo particular, indicado pelo candidato e 
devidamente licenciado, para que nele possam ser ministradas as aulas prá- ticas e realizado o 
exame prático de direção veicular (Art. 52, parágrafo 1º da Portaria 1201/2015-DETRAN).
8. Os veículos de aprendizagem, obrigatoriamente, deverão ser vistoriados anualmente, confor-
me tabela elaborada pela Controladoria, independentemente da data do registro na categoria

VEÍCULO OFICIAL
1. São veículos de representação apenas os de uso do Governador, Vice- Governador, Presiden-
tes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, Presidente do Tribunal de Justiça, Procu-
rador Geral da Justiça, Prefeitos, Secretários de Estado e Secretários Municipais (CTB, art. 115 
e Resolução do CONTRAN nº 32/98).
2. A tarjeta deve ser de acordo com o poder proprietário do veículo: União (BRASIL), Estado (MA-
RANHÃO) e Município (NOME DO MUNICÍPIO).
3. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veícu-
los ofi ciais de propriedade da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa, por pintura nas portas, 
do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetu-
andose os veículos de representação e os previstos no Art. 116 do CTB.
4. Veículos usados em serviço reservado de caráter policial poderão usar placas particulares 
ou especiais. Art. 120, parágrafo 1º do CTB. A solicitação do Órgão dar-se-á de forma Ofi cial. A 
concessão será de 02 (dois) anos e no fi nal desse prazo o Órgão deverá devolver as placas e 
solicitar outra reposição. O controle dessas placas será em Banco de Dados na Coordenadoria 
de Veículos. Não será expedido CRLV, somente uma autorização na forma documental, expedido 
e assinado pelo Diretor Operacional do DETRAN.
5. A representação do Órgão proprietário do veículo perante o DETRAN/CIRETRAN/Postos Avan-
çados, será feita através de Ofício assinado pelo representante legal do órgão proprietário do 
veículo.
6. Não será cobrada, para efeito de Registro/Transferência/Emplacamento, nenhuma taxa de 
serviço para veículos ofi ciais. Será objeto de cobrança o Seguro Obrigatório (DPVAT) proporcional 
quando do serviço.
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VEÍCULO PARA DEFICIENTE FÍSICO
1. Cópia do Laudo Médico, constando grau de defi ciência física e adaptações necessárias, reco-
nhecido pela Junta Médica do DETRAN ou do Estado do Maranhão ou da Receita Federal.
2. Certifi cado de Segurança Veicular-CSV, caso a adaptação não seja de fábrica.
3. O veículo adquirido por portadores de necessidades especiais, registrado em nome do de-
fi ciente e adaptado de acordo com o Laudo Médico. Deverá, também, ter a anotação do CRV/
CRLV do período de isenção tributária.

VEICULO COM TERMO DE CURATELA
1. CONCEITO: A curatela é mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, 
não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Estão sujeitos à curatela aqueles 
que, por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habitu-
ais e os viciados em tóxicos e os pródigos. (Lei 13146/2015)
2. TERMO DE CURATELA: documento expedido exclusivamente pelo Poder Judiciário.
3. O CPF do Curador deverá constar no campo de Observação do CRV/CRLV

VEICULO PARA MENOR DE IDADE
- Veiculo adquirido em nome de menor de idade deverá ser assistido por qualquer um dos pais 
ou responsável, que apresentarão documentos comprovando grau de parentesco ou afi ns.
- Deverá constar no CRV/CRLV do veículo, no campo de Observação, o número do CPF do respon-
sável, grau de parentesco para fi ns de responsabilização das penalidades.
- Documentos exigíveis do menor: RG/CPF
- Documentos exigíveis dos pais ou responsável: RG/CPF ou CNH

VEÍCULO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA
1. Ata da ultima Assembleia Geral que elegeu a Diretoria em exercício.
2. Ata de posse da Diretoria Eleita.
3. Estatuto Social da Entidade.
4. Cópia de documentos pessoais do titular da Entidade.

REGISTRO DE QUADRICICLO
1. Veículos fabricados antes de 15/12/2015 apresentar CAT-Certifi cado de Adequação ao Trân-
sito – Código de marca/modelo.
2. Veículos fabricados após 15/12/2015 deverão estar com pré-cadastro na BIN.
Aos quadriciclos com pré-cadastro deverão realizar vistoria para comprovação de requisitos de 
segurança constantes na Resolução 573/2015.
3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: DANFE/Nota Fiscal, RG/CPF ou CNH.

REGISTRO DE CICLOMOTOR E CICLO-ELETRICO
Para veículos fabricados antes de 31/07/2015, o cadastro total será f eito pelo DETRAN/CI RE 
TRAN e exigido SIS CSV.
1. Para veículos fabricados a partir de 31/07/2015, será exigido pré-cadastro na BIN. Resolu-
ções 555/2015 e 582/2016- CONTRAN
OBSERVAÇÃO: O número de motor desses veículos deverá estar de acordo com a Resolução 
282/2008- CONTRAN.
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VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA DE REPARTIÇÕES CONSULARES 
DE CARREIRA OU ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Autorização expedida pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, na Base de Índice 
Nacional- BIN.

ÔNIBUS E CAMINHÃO
1. Se o veículo for encarroçado pelo fabricante deverá ser apresentada somente uma Nota Fis-
cal/DANFE. Quando o fabricante da carroceria é o mesmo do chassi não precisa de Nota Fiscal/
DANFE da carroceria.
2. Quando a espécie/tipo for carga/caminhão, o tipo da carroceria e alteração para veículo com-
pleto deverá ser providenciado pelo implementador da carroceria ou empresa afi m, devendo 
ainda apresentar o SISCSV.
Resolução 63/98 CONTRAN
III – ORIENTAÇÕES:

REGISTRO DE PROTÓTIPO
(fabricação artesanal)

1. Acatar errata de DANFE/Nota Fiscal para correção de informações equivocadas. Será expe-
dida pela Concessionária que faturou a Nota Fiscal ou pelo Fabricante do veículo, se for o caso.
2. Os erros no pré-cadastro (BIN) deverão ser corrigidos pelo fabricante, através de contato com 
a concessionária onde o veículo foi adquirido. A correção pelo fabricante só poderá ser feita 
antes do registro.
3. A sequencia alfanumérica da placa é atribuída ao veículo de forma automática pelo Sistema. 
Havendo interesse do proprietário em uma placa especial, poderá ser escolhida somente a se-
quencia numérica. Este serviço só poderá ser utilizado antes do registro/emplacamento no ato 
do registro do veículo na Base de Índice Nacional-BIN.
4. Para o registro de caminhão, caminhonete, ônibus, micro-ônibus que constar a informação 
de carroceria incompleta ou a ausência do tipo da carroçaria, no pré- cadastro (BIN), o processo 
deverá ser interrompido e a documentação devolvida ao interessado, que deverá providenciar 
junto ao vendedor/encarroçador, o cadastro ou correção na BIN.
5. Todo veículo (zero km), nacional ou importado, deverá estar, obrigatoriamente cadastrado na 
BIN (Base de Índice Nacional), para efetivação do Registro/Licenciamento na esfera dos Órgãos 
de Trânsito, com exceção, das empilhadeiras e dos veículos utilizados exclusivamente em com-
petições esportivas e das viaturas militares operacionais das Forças Armadas.
6. Veículos com Nota Fiscal expedida a Empresas Promotoras de Eventos ( bingos, sorteios, 
loterias, etc.) deverão inicialmente ser registrados em nome das Empresas, com endereço no 
Estado do MA, para posteriormente serem transferidos aos contemplados.
7. Antes do Registro/Licenciamento, o veículo novo que portar a Nota Fiscal/DANFE, poderá 
transitar sem “Autorização Especial” do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou Conces-
sionário ao Órgão de Trânsito ou quando o Município de expedição da Nota- Fiscal/DANE for dife-
rente da residência do proprietário. Para veículos que necessitar de encarroçamento (caminhão, 
caminhonete, ônibus e microônibus) será expedida “Autorização Especial” para deslocamento 
previsto na Autorização
(Resolução CONTRAN 487/2014). No caso de INOBSERVÂNCIA deste disposto, fi ca o condutor 
sujeito à penalidade constante do Art. 230, inciso V, do CTB.
8. O pré-cadastro de veículo zero km importado por importador independente (pessoa física ou 
jurídica) para uso próprio, deverá ser feito através da Receita Federal.
9. Para registro de veículo zero km não será necessária vistoria no DETRAN/CIRETRANS/Postos 
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Avançados, desde que seja apresentado o Termo de Constatação. A obrigatoriedade de vistoria 
no DETRAN/CIRETRAN/Postos somente para quadriciclos.
10. Somente serão registrados, licenciados e emplacados, com motor alimentado a óleo diesel, 
os veículos autorizados conforme a Portaria nº 23, de 06/06/94, baixada pelo extinto Departa-
mento Nacional de Combustíveis – DNC, do Ministério de Minas e Energia.
11. Quando do registro de veículo zero quilometro o proprietário/procurador que informar o 
Município diferente do constante no DANFE/Nota Fiscal, o proprietário deverá comprovar o do-
micilio através de apresentação cópia de um comprovante de endereço atualizado (recebido via 
postal). Não será cobrada a taxa de mudança de Município. Pessoa Jurídica apresentar compro-
vante de endereço conforme o indicado no CNPJ da Empresa.
12. Caso haja alteração/divergência de endereço (DANFE/Nota Fiscal), deverá ser anexado 
comprovante de endereço em nome do proprietário (com CEP).
13. Divergência de CNPJ do pré-cadastro com o DANFE/Nota Fiscal, apresentar 02 (duas) Notas 
Fiscais – cadeia dominial.
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2. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

I- OBJETIVO
Atualizar nas bases BIN e Local, o cadastro do veículo/proprietário e expedir novo CRV/CRLV.

II- PRAZO
O prazo para transferência é de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data da venda constan-
te no verso do Certifi cado de Registro de Veículo – CRV (Ar t. 123, § 1º e 233, do CTB).

III- REQUISITOS:
1. Inexistência de débitos vencidos (IPVA, Taxas, Seguro DPVAT e autuações em imposição de 
penalidade).
2. Inexistência de bloqueios judicial e/ou administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. Original do CRV devidamente preenchido, com fi rma reconhecida por autenticidade, conforme 
informação contida no verso do CRV.
5. Caso o endereço do comprador seja divergente do informado no verso do CRV, deverá ser 
apresentado comprovante de endereço (boleto de telefone, água, luz ou cartão de crédito, com 
CEP em nome do comprador ou declaração de residência (Res. 481/14)
6.Vistoria – poderá ser lacrada

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH.

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. QSA – quadro de sócios e administrador (consulta no CNPJ) E/ou Certidão Simplifi cada 3.RG/
CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da Empresa. Se fi rma individual: registro naJUCEMA
4. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA
5. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral e Ata 
de posse da última Diretoria eleita.

VEÍCULO COM GRAVAME
1. Obrigatoriamente deverá ser acessada a transação 773 na BIN para certifi car-se se existe 
lançamento de gravame para o veículo. E qual o status (baixado ou lançado)
2. Se existe acessar a operação CLG para certifi car-se do Registro para o Contrato do gravame. 
Se NÃO, orientar o usuário para providências de registro do contrato com o seu Agente Finan-
ceiro

VEÍCULO COM BAIXA DE GRAVAME
1. Quando Arrendamento Mercantil e a transferência de propriedade do veículo forem feita a ter-
ceiros, o CRV deverá estar devidamente preenchido para o comprador, assinado e reconhecido 
por fi rma por autenticidade. 2. Apresentar cópia autenticada da Procuração Pública do Agente
Financeiro (Proprietário/Leasing), contendo a nomeação e Constituição de seus procuradores
legais (dentro da validade), com Firma reconhecida das assinaturas dos representantes do Lea-
sing e averbada, se for o caso.
3. No caso de Cessão de Direitos e Obrigações, em se tratando de Alienação Fiduciária e/ou Re-
serva de Domínio, exigir-se-á o preenchimento no verso do CVR com o nome do novo proprietário 
e registro do Contrato (CLG).
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VEÍCULO DE ALUGUEL
(Táxi, moto-táxi, carga, escolar, turismo, ônibus, micro-ônibus e caminhão)

Autorização ou Alvará do poder público concedente: (Prefeituras, SMTT, MOB ou ANTT).

VEÍCULO DE COLEÇÃO
São considerados veículos de coleção:
1. Veículos fabricados há mais de 30 anos, conservadas suas características originais de fabri-
cação.
2. Integrar uma coleção.
3. Apresentar Certifi cado de originalidade de instituição reconhecida pelo DENATRAN ou outra 
instituição credenciada para tal.
4.O Certifi cado deverá ser original e dentro do prazo de validade (anexar cópia)

OBSERVAÇÃO: As placas referentes ao veículo de coleção serão em fundo preto e caracteres 
cinza. A informação de coleção deverá constar no campo de observação do CRV/CRLV.

VEÍCULO PARA DEFICIENTE FÍSICO
1. Cópia do Laudo Médico, constando grau de defi ciência física e adaptações necessárias, reco-
nhecido pela Junta Médica do DETRAN ou do Estado do Maranhão. 2. Certifi cado de Segurança 
Veicular-CSV, caso a adaptação não seja de fábrica.
3. O veículo adquirido por portadores de necessidades especiais, registrado em nome do de-
fi ciente e adaptado de acordo com o Laudo Médico. Deverá, também, ter a anotação do CRV/
CRLV do período de isenção tributária.

VEICULO COM TERMO DE CURATELA
1. CONCEITO: A curatela é mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, 
não possuem capacidade de reger os atos da própria vida. Estão sujeitos à curatela aqueles 
que, por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habitu-
ais e os viciados em tóxicos e os pródigos. (Lei 13146/2015)
2. TERMO DE CURATELA: documento expedido exclusivamente pelo Poder Judiciário.

VEICULO PARA MENOR DE IDADE
1. A representação deverá ser feita por qualquer um dos pais , com apresentação de comprova-
ção do grau de parentesco ou de responsável legítimo.
2. Apresentar cópia de documentos pessoais do menor e do responsável, com a devida autenti-
cação (RG/CPF ou CNH)
3. O CPF e grau de parentesco do responsável deverá constar no campo de Observação do CRV/
CRLV.
4. Deverá constar no CRV/CRLV do veículo, no campo de Observação, o número do CPF do res-
ponsável, grau de parentesco para fi ns de responsabilização das penalidades.

LEILÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS
1. Nota Fiscal avulsa da SEFAZ.
2. Recibo do Leiloeiro.
3. Edital de Licitação/Publicação.
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LEILÃO DE INSTITUIÇÕES PARTICULARES
1 Nota Fiscal avulsa da SEFAZ.
2 Recibo do Leiloeiro.
3 Edital de Licitação/Publicação.
4 CRV devidamente preenchido, reconhecido Firma por verdadeiro e averbado (se for o caso).
5 Procuração Pública do Agente Financeiro (contendo a nomeação e constituição de seus procu-
radores legais (dentro da validade) e averbada (se for o caso)).

LEILÃO DO PODER JUDICIÁRIO
1. Edital de Licitação/Publicação.
2. Recibo do Leiloeiro.
3. Fica desobrigada a apresentação da Nota Fiscal Avulsa da SEFAZ.

VEÍCULO ADQUIRIDO POR HERANÇA
1. Inventário ou Alvará Judicial (cópia autenticada).
2. Formar processo.
3. Necessário parecer jurídico que deverá ser anexado após a formalização do processo.
4. Para o caso de transferência imediata para terceiros deverá constar no Inventário a informa-
ção da possibilidade da transferência.

VEÍCULO ADQUIRIDO POR DOAÇÃO
1. Ofi cio do Órgão doador
2. Se o doador for Órgão Público, apresentar Diário Ofi cial que publicou a doação.
3. CRV devidamente preenchido e reconhecido Firma.
4. No caso de doação, o espaço valor no v e r s o d o CRV deve ser preenchido com a expressão 
DOAÇÃO, entretanto, essa informação não deverá ser colocada no cadastro.

VEÍCULO ADQUIRIDO POR SEGURADORA
1. Certifi cado de Registro de Veículo-CRV, devidamente preenchido no verso e reconhecido Fir-
ma.
2. Certifi cado de Segurança Veicular-SISCSV
3. No caso de necessidade de 2ª via de CRV de veículo sinistrado, somente a Seguradora soli-
citará a 2ª via, visando posterior transferência de propriedade para a mesma Seguradora. O b 
r i g a t o r i a m e n t e deverá constar no campo de observação do CRV/CRLV a informação de 
“Sinistrado/Indenizado”. A vistoria do veículo para este serviço poderá ser através de Laudo de 
Vistoria.
4. A informação no campo de Observação do CRV/CRLV deverá ser “recuperado”

VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTRANGEIRO
1. CRV devidamente preenchido e reconhecido Firma.
2. Passaporte (com tradução, se for o caso) ou visto permanente/documento provisório de iden-
tidade, dentro do prazo de validade ou Registro Nacional de Estrangeiro.
3. Comprovante de endereço em nome do proprietário adquirente.

VEÍCULO BLINDADO
1. Para a transferência de propriedade de veículo já blindado e regularizado anteriormente, será 
exigido somente a Autorização expedida nominalmente pela Secretaria de Segurança Pública do 
Maranhão.
2. Se a blindagem não estiver regularizada apresentar autorização do Exercito.
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TRANSFERENCIA VEÍCULO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA

- PROPRIETÁRIO VENDEDOR
1. Para a transferência de veículo de propriedade de Empresa, incorporado ao ativo permanente, 
de valor superior a R$ 60.281,11 (sessenta mil duzentos e oitenta e um reais e onze centavos) 
apresentar a CND- Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais. Exigência prevista no 
Portaria MTPS /MF nº 09, Art. 09, paragráfo V, na MTPS/MF, de 15/01/2019.
2. O vendedor Pessoa Jurídica apresentará cópia do Contrato Social autenticado da Empresa 
para verifi cação da legitimidade de quem assinou o CRV.
3. O falecimento de um dos sócios da Empresa necessário se faz apresentar alterações do Con-
trato Social.

- PROPRIETÁRIO COMPRADOR
1. CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no cartão do CNPJ).
3. Certidão Simplifi cada.
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da Empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

IV – ORIENTAÇÕES:
1. A existência de bloqueio administrativo, por ordem da Receita Federal por Arrolamento de
Bens, não impede a transferência de propriedade, mas exige o prévia desbloqueio pela Diretoria 
Operacional, para viabilizar a imediata comunicação da transferência de propriedade do veículo 
à Receita Federal. Uma cópia frente e verso do CRV deverá ser encaminhado à Diretoria Opera-
cional.
2. Se o veículo estiver com registro resultante da comunicação de venda, esse desbloqueio será 
efetivado no momento do cadastro da mudança de propriedade.
3. Os veículos de propriedade de Concessionária, registrados em seu ativo permanente, só po-
derão ser transferidos através do CRV.4. No caso de transferência de propriedade sem alteração 
da fi nanceira favorecida no gravame (Cessão de Direitos) será necessária a apresentação do 
CRV devidamente preenchido e informado o Registro do Contrato.
4. Nos casos em que o CRV apresentar datas diferentes no verso, considerar-se-á a data mais 
antiga.
5. CRV-Certifi cado de Registro de veículo com rasura, apartado, rasgado, colado com fi tas, não 
acatar. O usuário deverá ser orientado para solicitada a 2ª via.
6. Analfabetos ou pessoas sem mobilidade para assinatura, proprietário comprador ou vende-
dor apresentará Procuração Pública para seu representante.
7. Quando da mudança de propriedade for de saída do ativo (propriedade) de Concessionária, 
fi ca a mesma desobrigada de apresentar Contrato Social, desde que a Concessionária esteja ca-
dastrada na Controladoria. Apresentar Declaração de não alteração contratual (Controladoria).
8. Quando houver serviço conjugado com mudança de UF, não será permitida a vistoria lacrada.
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3. REGISTRO DE GRAVAME

I - OBJETIVO
Atualizar o cadastro do veículo na BIN e Base Local, em decorrência de informação de gravame 
na BIN (773) e fazer constar no campo de observações do CRV/CRLV o gravame com a identifi -
cação da instituição credora (alienação fi duciária, reserva de domínio, penhor ou arrendamento 
mercantil) e emitir o CRV/CRLV.

II - REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio judicial e/ou administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. Gravame lançado pelo Agente Financeiro na BIN (773).
5. Registro do Contrato lançado na transação CLG.
6. CRV - Certifi cado de Registro de Veículo.
7. Vistoria – poderá ser Vistoria Lacrada

OBSERVAÇÃO: exigivel somente 30 (trinta) dias após o lançamento do gravame na BIN

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no cartão do CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da Empresa.
5. Consulta QSA (consulta no Cartão CNPJ)
6. Certidão Simplifi cada
7. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
8. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
9. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral e Ata 
de posse da última Diretoria eleita.
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4. BAIXA DE GRAVAME

I- OBJETIVO
Sempre que houver a informação de baixa do gravame na BIN (TR 773), em decorrência da qui-
tação de um gravame (alienação fi duciária, reserva de domínio, penhor) o cadastro do veículo 
deverá ser atualizado e emitir CRV/CRLV. Resolução
320/2009 – CONTRAN

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio judicial e/ou administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. A informação da baixa do Gravame pelo Agente Financeiro na BIN (773).
5. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
6. Vistoria ou Vistoria Lacrada – Somente após 30 (trinta) dias da informação de baixa do gra-
vame na BIN.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da Empresa.
3. Consulta QSA (consulta no cartão do CNPJ)
4. Certidão Simplifi cada
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III - ORIENTAÇÕES
1. Para que o Agente Financeiro possa informar a Baixa de Gravame, deverá constar na CLG 
(Base local) a informação no campo transação a numeração 770.
2. Para os casos de gravames lançados pelo DETRAN, anteriores ao Sistema Nacional de Gra-
vames
- SNG (2004) deverá ser apresentado instrumento de liberação original, com fi rma reconhecida 
por verdadeira ou decisão judicial para os casos em que a Empresa esteja baixada na Receita 
Federal. A baixa será efetuada pela Coordenadoria de RENAVAM.
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5. CANCELAMENTO DE GRAVAME

I - OBJETIVO
Liberar o sistema para que o Agente Financeiro cancele gravame lançado há mais de 30 (trin-
ta) dias, desde que o gravame necessite de correções ou desistências justifi cadas. Resolução 
320/2009 – CONTRAN.

II – REQUISITOS
1. Requerimento do Agente Financeiro
2. Análise da Empresa credenciada pelo DENATRAN detentora do Sistema Nacional de Grava-
mes.
3. Pagamento de taxa.

III – ORIENTAÇÕES: Portaria 1169/2018-DETRAN/MA
1. Toda documentação encaminhada pelo Agente Financeiro deverá de forma eletrônica para o 
endereço: cancelamento.ma@b3.com.br
2. A análise e deferimento pela Empresa demandará a posterior emissão de taxa para pagamen-
to e liberação do Sistema.
3. Processo com documentação incompleta ou em desacordo com a legislação será indeferido.
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6. SEGUNDA VIA DE CRV

I- OBJETIVO
Expedir segunda via de CRV-Certifi cado de Registro de Veiculo devido sua inexistência ou que 
este apresente rasura, rasgado, dilaceração, extravio, roubo/furto ou ainda qualquer motivo que 
comprometa a legalidade do documento.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos vencidos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e 
IPVA.
2. Inexistência de bloqueio resultante de comunicação de venda, bloqueio administrativo ou 
bloqueio judicial.
3. Inexistência de registro de roubo/furto do veículo.
4. Nos casos de rasura, rasgado ou mal estado de conservação apresentar o próprio CRV.
5. Nos casos de extravio do CRV ou roubo/furto apresentar (BO) Boletim de Ocorrência.
6. Vistoria. Se o veículo estiver ausente da base do Maranhão poderá fazer vistoria em outro 
DETRAN/CIRETRAN de qualquer Unidade da Federação. A vistoria deverá ser encaminhada em 
envelope lacrado. Sua validade será 30 (trinta) dias após a data da expedição informada. Visto-
ria com informação de data de validade será acatada obedecendo a data informada.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. QSA Consulta do Quadro de Sócios e administradores (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
2. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
3. Consulta do QSA (consulta no cartão CNPJ)
4. Certidão Simplifi cada
4. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
5. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
6. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral e Ata 
de posse da última Diretoria eleita.

III- ORIENTAÇÕES
1. A emissão da 2ª via do CRV não permite modifi car dados existentes no cadastro de registro 
do veículo.
2. Havendo comunicação de venda e esgotado o prazo de 30 (trinta) dias, será lançada multa 
(Art. 233 do CTB).
3. Havendo comunicação de venda, a 2ª via do CRV só será expedida com a anuência do com-
prador, ou seja, deve ser apresentado documento do comprador, autorizando a emissão da 2ª 
via e com fi rma reconhecida.
4. Se o veículo tiver gravame na modalidade de Arrendamento Mercantil (leasing), o arrendatá-
rio não poderá solicitar 2ª via do CRV. A solicitação deverá vir do Agente Financeiro/Proprietário 
(leasing), com Procuração e Firma reconhecida e averbada.
5. Se houver informação de gravame para terceiros deverá ser solicitado a segunda via com 
intenção de gravame (fazer constar no campo observação do CRV/CLRV).
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6. Para os casos de 2ª via de veículo sinistrado ou com grande monta, somente a Seguradora po-
derá solicitar a 2ª via, bem como a transferência para sua propriedade (Resolução 362/2010). 
Caso o proprietário se manifeste, o mesmo poderá apresentar a solicitação através de Ofício da 
Seguradora.
7. Para os casos de 2ª via de CRV de veículos com busca e apreensão, que já apresentem a Cer-
tidão de Transito em Julgado, desobrigar a apresentação de documentos exigidos para pessoa 
jurídica quando se tratar de Agente Financeiro.
8. Segunda via de CRV em serviço conjugado, primeiramente será concluído o serviço da segun-
da via e após, iniciar o procedimento do outro serviço. Este serviço será obrigatório à formaliza-
ção de Processo/protocol
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7. SEGUNDA VIA DE CRLV

I – OBJETIVO
Expedir segunda via do CRLV-Certifi cado de Registro e Licenciamento de Veículo por inutilização, 
dilaceração, extravio ou roubo/furto.

II – REQUISITOS
1. Inexistência de débitos vencidos d e infrações ( em imposição de penalidade), taxas, DPVAT 
e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio administrativo ou judicial.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRLV para os casos de inutilização/dilaceração
5. BO - Boletim de Ocorrência para os casos de extravio, furto/roubo.
6. Vistoria (poderá ser lacrada – obedecendo a critérios desse tipo de vistoria).

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no Cartão CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III - ORIENTAÇÕES
1. A emissão da 2ª via não permite modifi car dados existentes no cadastro de registro do veículo.
2. Havendo bloqueio judicial, o serviço só será executado se o bloqueio não o proibir.
3. Havendo bloqueio administrativo o CRLV não será emitido. Deverá ser primeiramente, regula-
rizado o bloqueio.
4. Permitido Vistoria Lacrada para emissão de 2ª via.
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8. ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

I- OBJETIVO
Alterar na Base Local d o cadastro de registro do veículo sempre que se fi zer necessário a alte-
ração de alguma característica de fábrica e expedir novo CRV/CRLV.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos vencidos d e i n f r a ç õ e s ( em imposição de penalidade), Taxas, 
DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio judicial ou bloqueio administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
5. 02 (duas) Vistorias (antes e depois da alteração).

Pessoa Física
RG/CPF e/ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no cartão CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
1. Nota Fiscal/DANFE da aquisição.
2. Recibo de compra e venda para equipamentos adquiridos de terceiros.
3. Nota Fiscal/DANFE da prestação dos serviços ou declaração com fi rma reconhecida por au-
tenticidade.
4. Certifi cado de Segurança Veicular-SISCSV expedido por Instituição credenciada pelo DENA-
TRAN (exceto para os casos de alteração de cor).

IV- ORIENTAÇÕES
1. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade compe-
tente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modifi cações de suas características de 
fábrica. Art. 98 do CTB.
2. Se a alteração de característica for efetuada sem a prévia autorização, será aplicada pena-
lidade de multa pelo cometimento da infração de trânsito, prevista no CTB art. 230, inciso VII.
3. A mudança de motor para outro de combustível diferente do de fábrica, caracteriza alteração 
de característica, portanto, requer o procedimento de 02 vistorias (antes e depois da mudança).
4. A mudança de combustível de gasolina ou álcool para o ciclo diesel dependerá da prévia 
autorização da Autoridade de Trânsito. Assim sendo, “fi ca proibido o consumo de óleo 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 quilogramas), computados 
os pesos do condutor, tripulantes, passageiros e da carga, considerando-se que o peso de uma 
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pessoa é 70 kg – setenta quilogramas (Portaria nº 23, art. 1º, parágrafo 1º, do DNC).
5. Não poderão ser convertidos para o ciclo diesel, por não atenderem o disposto na Portaria 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.
6. Estes serviços exigem duas vistorias no veículo, antes e depois da alteração da característica.
7. 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 apresentação do 
Certifi cado com selo do INMETRO ou ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por 
profi ssional legalmente habilitado. Res. 292/2008.
8. A r etirada do eixo suplementar também necessita de apresentação do Certifi cado de Segu-
rança Veicular–SISCSV e Autorização prévia do DETRAN/MA, para alterar a característica.
9. ADESIVAGEM/ENVELOPAMENTO VEICULAR – alteração de cor utilizando adesivagem/envelo-
pamento deverá ser informada no campo de observação do CRV/CRLV “adesivado”. Adesivagem 
na mesma cor não confi gura alteração de característica.
10. Cor FANTASIA somente para quando não houver predominância de uma das cores.
11. A retirada da alteração de comando duplo para veículos de categoria aprendizagem deverá 
fazer SISCSV.
12. PARA VEICULOS MODIFICADOS, deverá ser apresentado o CAT-Certifi cado de Adequação ao 
Trânsito, expedido pelo DENATRAN. (Resoluções 291/369 e Portarias 279/10 e 1101/2011.
13. VEICULO MODIFICADO ALTERA O CÓDIGO DE MARCA/MODELO.
14. É proibido transformar veículo tipo ônibus para transporte de carga para CAMINHÃO
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9. TRANSFERÊNCIA DE ESTADO (UF)

I- OBJETIVO
Atualizar na BIN e no Sistema Local o cadastro de registro do veículo, referente aos dados de 
domicílio/residência do seu proprietário e expedir novo CRV/ CRLV.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações, taxas, DPVAT e IPVA, no Estado de origem do ano vigente.
2. Inexistência de bloqueio judicial ou administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. Quando da solicitação da EFV (Emissão de Ficha de Vistoria) orienta-se que seja simulado a 
operação 206.
5. Se houver gravame ativo é necessário que a informação seja para a Base do Maranhão.
6. Informação do registro do Contrato na CLG.
7. CRV - Certifi cado de Registro de Veículo.
8. Comprovante de endereço (transferência de UF em nome do mesmo proprietário).
9. Vistoria.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). 2. Consulta QSA (consulta no cartão CNPJ)
3. Certidão simplifi cada.
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III - ORIENTAÇÕES:
1. Quando o veículo ainda estiver com placa de 2 (duas) letras, as taxas terão que ser emitidas 
somente após ser atribuída a placa de 3 (três) letras, ou seja, faz-se primeiro a transferência 
para 3 letras e depois emite-se as taxas.
2. Quando o reconhecimento de Firma do vendedor for feita em outra UF, solicitar averbação.
3. Quando o vendedor do veículo for pessoa jurídica, apresentar comprovação de poderes (Con-
trato Social, Procuração, Ata de Eleição de Diretoria, RG/CPF) todos os documentos autentica-
dos.
4. Havendo restrições, débitos e/ou CRV inválido (exceto furto/roubo e busca/apreensão), cabe-
rá ao proprietário providenciar a devida regularização.
5. Haverá, obrigatoriamente, troca das placas de identifi cação (Portaria 277/2015- GDG)
6. Quando na transferência de UF o veículo estiver com a característica alterada, primeiramente 
será efetuado no sistema as operações 206/204 para permitir autorização de SISCSV.
7. Endereço tributário: para a mudança de endereço tributário será necessário fi lial da Empresa 
no Maranhão ou a residência fi xa de um dos sócios da empresa. Lei 799/2002. Decreto N0 
20685/2004 – Gov. MA.
8. As mudanças de UF de veículos para a Base do MA fi cam automaticamente suspensas a par-
tir do 10º dia do mês de Dezembro de cada exercício. Esta data poderá ser alterada mediante 
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autorização da Diretoria Operacional.
9. Para o caso de veículos em mudança de UF e o motor sem acesso, a Declaração de responsa-
bilidade pela procedência do motor dar-se-á pelo proprietário/adquirente, com reconhecimento 
de Firma por autenticidade (modelo em anexo)
10. Informações de sinistros e alterações contidas no espaço de Observação do CRV/CRLV de-
verão ser mantidas.
11. O Atendente deverá observer com muito critério o CRV, fazer chacagem com a Base do ve-
ículo, antes de operacionalizar qualquer operação, evitando dessa forma, possível equivocos.
12. Não sera permitida Vistoria Lacrada.
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10. MUDANÇA DE CATEGORIA

I-OBJETIVO
Alterar na BIN e Base local o cadastro de registro do veículo referente à sua categoria (particular, 
aluguel, aprendizagem ou ofi cial) e expedir novo CRV/CRLV.

III- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos vencidos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e 
IPVA.
2. Inexistência de bloqueio judicial ou administrativo.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
5. Vistoria.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III- ORIENTAÇÕES
1. Mudança de categoria para aluguel (transporte de passageiros, de carga, escolar e de turis-
mo) apresentar autorização do poder concedente, conforme o caso.
2. Mudança da categoria para aprendizagem: Contrato Social da empresa (CFC); Cópia da Por-
taria de credenciamento do CFC ou documento assinado pela Controladoria. SISCSVCertifi cado 
de Segurança Veicular para comando duplo.
3. Mudança de categoria de aluguel ou Ofi cial para particular: Havendo interesse na mudança 
da categoria antes do prazo previsto na isenção, o usuário deverá dirigir- se primeiramente à
SEFAZ/MA para providências
4. Mudança de Táxi e Ofi cial, a partir da mudança realizada na categoria, o usuário passará a 
recolher o IPVA calculado pela SEFAZ/MA.
5. Mudança de categoria de aprendizagem para particular deverá ser retirada a adaptação de 
comando duplo e Apresentar SISCSV-Certifi cado de Segurança Veicular e descaracterização (fai-
xas e logomarca
do CFC).
6. Necessário fazer a troca de placas para este serviço Por taria 277/2015 - DETRAN
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11. MUDANÇA DE MUNICÍPIO

I- OBJETIVO
Atualizar na BIN e na Base Local a mudança do Município por ocasião de transferência do domi-
cilio do seu proprietário com a consequente atualização de endereço no Estado do Maranhão.

II- REQUISITOS
1. CRV-Cer tifi cado de Registro de Veículo.
2. Comprovante do novo endereço em nome do proprietário.
3. Vistoria.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica:
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III- ORIENTAÇÕES
Para mudança de Município necessário se faz a troca somente da tarjeta, considerando que a 
placa deve estar padronizada.
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12. MUDANÇA DE DADOS

I - OBJETIVO
Atualizar na BIN e na Base Local o cadastro de registro do veículo quando solicitado, referente 
aos dados do seu proprietário (nome, RG, CPF e domicilio/residência dentro do mesmo Municí-
pio) e expedir novo CRV/CRLV.

II - REQUISITOS
1. Inexistência de débitos vencidos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e 
IPVA.
2. Inexistência de bloqueio resultante de comunicação de venda, bloqueio administrativo ou 
judicial.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRV ou Boletim de Ocorrência
5. Comprovante de endereço em nome do proprietário (somente para mudança de endereço)
6. Mudança de nome deverá ser comprovada (RG/CPF/Certidão)

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA 7. Se socieda-
de anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

III- ORIENTAÇÕES:
1. Em caso de atualização de endereço, dentro do mesmo Município, que não implicar na emis-
são de CRV, para este serviço não será cobrada a taxa de alteração de dados que será resolvido 
no balcão de atendimento.
2. Em caso de atualização de endereço, dentro do mesmo Município, que implicar na emissão 
de CRV, para este serviço será cobrada a taxa de alteração de dados. O usuário será orientado 
para fazer Vistoria do veículo
3. Em caso de mudança de NOME, RG ou CPF, para este serviço será cobrada a taxa de altera-
ção de dados. O usuário será orientado para fazer Vistoria do veículo.
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13. MUDANÇA DE PLACA DE 02 (DUAS) PARA 03 (TRÊS) LETRAS

I- OBJETIVO:
O veiculo registrado no Órgão ou entidade executive de trânsito que ainda portar o modelo de 02 
letras de placa de Identifi cação Veicular-PIV, placa amarela, para que possa ser emplacado com 
o modelo atual de PIV, sera pre-cadastrado na BIN, a partir da protocolozação no DENATRAN.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio resultante de comunicação de venda, bloqueio administrativo, blo-
queio judicial e/ou acidente de trânsito de média e grande monta.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. Comprovante de endereço em nome do proprietário.
5. Laudo de Vistoria

III- OUTROS REQUISITOS
1. Requerimento do Coordenador do RENAVAM, informando: chassi, código de marca/modelo, 
nº do motor, nº do câmbio, UF de faturamento, CPF/CNPJ do faturado, procedência (estrangeira/
nacional), cor, combustível, pot~encia/cilindrada, quantidade de eixo, tipo de carroçeria, ano de 
fabricação/modelo, tipo do veículo, espécie, lotação, capacidade de carga, CMT (capacidade 
maxima de tração), e PBT peso bruto total)
2. Laudo de Vistoria contando, no minimo, decalque do chassi, nº do motor e 7 (sete) fotos ni-
tidas do veículo apresentando a vista frontal, lateral direita, lateral esquerda, traseira, motor, 
chassi e câmbio, e,
3. Cópia autenticada da declaração de motor, redigida conforme modelo descrito na Portaria nº 
266/17- DENATRAN.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.
8. Procuração, se for o caso (original).

III- ORIENTAÇÕES
1. Para este procedimento será necessário que a documentação prevista seja formalizada atra-
vés de Processo/protocolo/CIRETRAN/Postos e encaminhado para análise na Coordenadoria de 
RENAVAM
2. Nos veículos reboque e semi-reboque, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos 
distintos do chassi.
3. Após o lanacamento na BIN a documentação sera devolvida para conclusão na Base Local.
4. Veículos com placa de 2 letras de outra UF, deve atualizar em seu estado de origem antes da 
transferência.
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14. CHASSI

I- OBJETIVO
Procedimentos na identifi cação do número do chassi quando se apresentar de forma ilegível 
(corrosão), adulterado ou por qualquer outro motivo que justifi que uma regravação ou para ca-
sos de
DUBLÊ.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infração (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de bloqueio judicial e/ou acidente de trânsito de média e grande monta.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
5. Declaração ou Nota Fiscal da Ofi cina que fez a troca do motor.
5. Nota fi scal da empresa, credenciada pelo DETRAN ou Concessionária que prestou o serviço.
6. Autorização do agente fi nanceiro (proprietário Leasing).
8. Para os casos de dublê, apresentar Laudo do ICRIM.
7. Vistoria.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
3. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
4. certidão Simplifi cada
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata de posse da última Diretoria 
eleita;

III – ORIENTAÇÕES
1. Veículos recuperados de roubo/furto que teve sua numeração adulterada sera necesário re-
gravar o número original de fábrica com a particular REM. A informação da particular deverá 
constar no CRV/CRLV
2. Veículos com desgaste/corrosão em seu número de chassi terá sua regravação necessária 
com a infromação da particular REM. A informação da particular deverá constar no CRV/CRLV
3. O serviço será efetuado mediante 02 (duas) vistorias; uma que identifi cou a necessidade do 
serviço e outra após sua efetivação.
4. A autorização para regravação do chassi será expedida pela Coordenadoria de RENAVAM A 
informação da particular deverá constar no CRV/CRLV
5. A regravação será efetivada por Empresa credenciada pelo DETRAN ou em Concessionária 
correspondente à marca do veículo.
6. Se a gravação do Chassi for feita sem a autorização do DETRAN/CIRETRAN, o CRLV será reco-
lhido e será aplicada multa conforme art. 230.
7. Nos veículos reboque e semi-reboque, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos 
distintos do chassi.
8. Quando houver solicitação de serviço regravação de número de chassi, conjugado com grava-
ção de número de motor será obrigatório o Laudo do ICRIM.
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15. MOTOR

I- OBJETIVO
1. Alterar no cadastro do veículo na Base Local a mudança do motor

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infração (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA 2. 
Inexistência de bloqueio judicial, administrative e/ou acidente de trânsito de média e grande 
monta.
3. Inexistência de registro de roubo/furto.
4. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
5. Nota Fiscal/DANFE do motor.
6. Declaração ou Nota Fiscal da Ofi cina que fez a troca do motor.
7. Nota fi scal da empresa, credenciada pelo DETRAN ou Concessionária que prestou o serviço. 
8. Autorização do agente fi nanceiro (proprietário Leasing)
9. Para os casos de dublê, apresentar Laudo do CRIM.
10. Vistoria.

III- ORIENTAÇÕES
1. A regularização de registro de veículos que apresentam motor/bloco sem numeração de ori-
gem se dará gravando, no bloco do motor, numeração fornecida pela Coordenadoria de RENA-
VAM/DETRAN Sede. Autorizado o registro da numeração atendido um dos seguintes requisitos:
1.1. Tratando-se de veículo com motor novo ou motor usado com bloco novo após a apresenta-
ção da pertinente nota fi scal/DANFE original;
1.2. Tratando-se de veículo com motor usado ou recondicionado, cuja numeração foi gravada 
em plaqueta, a qual tenha sido removida, após a comprovação da procedência através de Nota 
Fiscal/DANFE original ou mediante declaração do proprietário (Firma reconhecida por autentici-
dade) constante do registro da procedência lícita do motor.
1.3. Os motores usados recondicionados e remanufaturados não poderão ter sua numeração 
original alterada ou removida.
1.4. Veículos recuperados de roubo/furto que teve sua numeração adulterada.
1.5. Veículos com desgaste/corrosão em seu número de motor.
2. Em qualquer outra hipótese, a autoridade de trânsito deverá encaminhar o veículo à Delega-
cia de Polícia para exames e procedimentos legais.
3. A Nota Fiscal/DANFE deverá discriminar as características do motor.
4. Os serviços da troca do motor ou do bloco deverão ser justifi cados através de Nota Fiscal/ 
DANFE ou Declaração da ofi cina que executou o serviço (Firma reconhecida por autenticidade).
5. O serviço será efetuado mediante 02 (duas) vistorias; uma que identifi cou a necessidade do 
serviço e outra após sua efetivação.
6. A regravação será efetivada por Empresa credenciada pelo DETRAN ou em Concessionária 
correspondente à marca do veículo
7. Quando houver solicitação de serviço regravação de número de chassi, conjugado com grava-
ção de número de motor será obrigatório o Laudo do ICRIM.
8. Declaração de procedência de motor poderá ser proprietário/comprador (modelo anexo).
9. A mudança de motor/combustível necessita de prévia autorização do Poder Concedente.
10. Se a alteração de característica for efetuada sem a prévia autorização, será aplicada penali-
dade de multa pelo cometimento da infração de trânsito, prevista no CTB ar t. 230.
11. Para mudança de motor com o mesmo combustível não será necessário autorização prévia 
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do poder concedente.
12. Para os casos de número de motor regravado com o mesmo número de fábrica, deverá 
ser encaminhado à autoridade policial para análise, visando sua autorização, que, caso deferi-
do, será acrescentado a par tícula DA (Decisão Administrativa). Para o caso de decisão judicial 
acrescentar a par tícula DJ (Decisão Judicial).
13. Todo veículo que não seja possível o decalque do número do motor, o proprietário deverá 
apresentar Termo de Responsabilidade pela procedência (Res. 282/2008). Com reconhecimen-
to de Firma por autenticidade.
14. Troca de motor de veículo de frota, desobriga a apresentação de Declaração, entretanto o 
outro veículo detentor do motor deverá também ser regularizado.
15. A mudança de motor para outro de combustível diferente do de fábrica, caracteriza alteração 
de característica, portanto, requer o procedimento de 02 vistorias (antes e depois da mudança).
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16. PLACAS/TARJETA/LACRE

I- OBJETIVO
Quando do registro de veículo. Quando houver ausência, inutilização, extravio, ilegível, perda, 
roubo/fur to ou fora de padrão. Quando necessidades específi cas.
Adequar-se às Resoluções nº 231, 241, 288 e 389 do CONTRAN e Portaria nº 277/2015- GDG, 
quanto ao uso correto de placas, tarjetas e lacre.

II- REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de registro de roubo/furto.
3. Inexistência de bloqueio judicial, adminsitrativo e/ou acidente de trânsito de média e grande 
monta.
4. Boletim de ocorrência para o caso de substituição de placa dianteira.
5. CRV-Certifi cado de Registro de Veículo.
6. CRLV- para veículos em trânsito e em trânsito/apreendido.
7. Vistoria

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH.

Pessoa Jurídica:
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. Carteira de Identidade do Titular ou sócio-diretor da empresa
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA
4. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA 6. Se socie-
dade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

III- ORIENTAÇÕES
1. A substituição de placa para veículo da base local implica necessariamente na troca da tarjeta 
e do lacre.
2. Haverá reposição de placas quando: houver mudança de UF, quando a placa se encontrar fora 
de padrão (pintada, quebrada, danifi cada ou ilegível) ou quando houver extravio, roubo/furto da 
placa).
3. Em caso de perda ou extravio apenas da placa dianteira, não haverá necessidade de reposi-
ção da traseira, nem emissão de novo CRV, caso a placa traseira já seja em novo padrão.
4. Em caso de perda ou extravio apenas da placa traseira, não haverá reposição da placa dian-
teira, nem emissão de CRV, desde que as placas estejam no padrão
5. Para os casos de veículos de outra UF em trânsito no Maranhão e necessitar de reposição 
de placa, tarjeta ou lacre, será efetivado o serviço mediante apresentação de BO-Boletim de 
Ocorrência e CRLV vigente (obedecendo critérios de licenciamento da sua UF) e expedido Ofício 
onde foi operacionalizado o serviço, informando à fi scalização sobre o ocorrido e a orientação 
de comparecer em 30 (trinta) dias em sua UF para a regularização.
6. PLACAS CLONADAS – Regulamentado a troca de placas clonadas através da Portaria nº 
654/2016/DETRAN/MA
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7. PLACAS DE EXPERIÊNCIA – Regulamentado pela Portaria nº 194/2017
8. PLACAS SIGILOSAS/ESPECIAIS – Veículos em serviço reservado de caráter policial poderá 
ter placas especiais, sigilosas. A atribuição das placas dar-se-á mediante solicitação ofi cial do 
Órgão requisitante, que após analisado e deferido pela Diretoria Geral do DETRAN encaminhará 
o Processo para a Coordenadoria de Veículos, que manterá sob sua guarda, arquivo de controle 
dessa atribuição. O prazo para o uso de cada placa será de 02 (dois) anos. Após esse prazo será 
feita a devolução e troca para outra placa.
9. Relacração – a partir da informação de lacre associado fi ca desobrigado este DETRAN/CIRE-
TRAN/POSTOS AVANÇADOS a fazerem sua aposição. O que deverá ser feito pelo Despachante 
que o Sistema informar.
10. EXTENSOR DE CAÇAMBA E RÉGUA DE SINALIZAÇÃO – sempre que houver transporte de ex-
cesso de carga e que esta exceda o limite da carroceria, dentro da regulamentação do CONTRAN, 
será necessário utilização de extensor de caçamba ou régua de sinalização. Para este caso será 
necessária aposição da 3ª placa devidamente lacrada à estrutura. Emitir taxa de substituição de 
placa traseira e EAP da mesma. Necessário fazer vistoria para verifi car o correto funcionamento.
11. Para a aposição de placas fi ca desobrigado a apresentação do CRV-Certifi cado de Registro 
de Veículo, somente o CRLV.



35

17. COMUNICAÇÃO DE VENDA

I - OBJETIVO
Ao vender o veículo, o proprietário vendedor deverá dar entrada junto ao DETRAN, em até 30 
(trinta) dias, em cópia autenticada do Certifi cado de Registro de Veículo (CRV), devidamente 
preenchido com os dados do comprador, assinada por ambos e reconhecido Firma (Art. 134 do 
CTB).

1. Isentar o proprietário vendedor, a par tir da data da comunicação de venda, da responsabili-
dade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências, civil e penal.
2. Impedir o licenciamento, gerando dessa forma, um bloqueio administrativo, até que a mudan-
ça de propriedade seja efetuada.
3. Impedir que a pontuação causada por infrações cometidas, a par tir da data da comunicação 
de venda, seja gerada no prontuário de habilitação do proprietário vendedor.
4. Veículos recolhidos, custodiados, com bloqueio de comunicação de venda, devem ser regula-
rizados com sua devida transferência de propriedade.

II - REQUISITOS
1. Inexistência de bloqueio resultante de bloqueio judicial e/ou administrativo.
2. Inexistência de registro de roubo/furto.
3. Inexistência de gravame em nome do proprietário/vendedor.
4. Cópia do CRV devidamente preenchido e autenticado.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do Titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual, registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

III- ORIIENTAÇÕES
1. O proprietário do veículo não se isenta da responsabilidade solidária pelas penalidades apli-
cadas e suas reincidências enquanto não for feita a comunicação de venda, prevista no CTB, ar 
t. 134, ou a mudança de propriedade.
2. A comunicação de venda não é permitida para veículos com gravame ativo em nome do pro-
prietário/vendedor.
3. No caso de veículo com Arrendamento Mercantil (leasing), o arrendatário não poderá fazer a 
comunicação de venda, somente a instituição fi nanceira.
4. Enquanto o comprador não efetuar a transferência de propriedade, nenhum serviço poderá 
ser efetuado para o veículo, apenas os serviços de mudança de propriedade e mudança de UF 
são permitidos desde que seja para o proprietário informado na Comunicação de Venda.
5. O Comunicado de Venda poderá também ser feito a qualquer época, tendo seus efeitos legais 
a partir da data da Comunicação.
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18. BLOQUEIO/DESBLOQUEIO

I – OBJETIVO
Os bloqueios administrativos e/ou judiciais indicam e/ou impedem determinados serviços em 
veículos em suas diversas modalidades:
1. Envolvido em acidente de média ou grande monta
2. Determinado pelo Poder Judiciário ou pela Polícia (conforme sua indicação) 3. Em questões 
administrativas – tramitação de processo - APT
4. Nos casos de dublê, enquanto durar a investigação.
5. Impedem a circulação, licenciamento, venda e/ou transferência para outra UF.
6. Por solicitação do proprietário (procurador) por questões de interesse pessoal

II- TIPOS
Bloqueio Judicial – Determinado pelo Poder Judiciário tais como a ç õ e s , acidente de trânsito, 
busca e apreensão, penhora, apropriação indébita entre outras.
Bloqueio Administrativo – Por acidente de trânsito de média e grande monta
Bloqueio APT - tramitação de processo
Bloqueio LBV – lançado no chassi do veículo - utilizado para veiculos de outra UF em recusa, 
constatada alguma irregularidade, à mudança para a base do Maranhão
Bloqueio Policial - Roubo/Furto e Investigação

III- REQUISITOS
1. CRV ou BO-Boletim de Ocorrência.
2. SISCSV, para desbloqueio de média ou grande monta (veículo com reajuste de classifi cação 
de danos de monta).
3. Laudo de Vistoria no DETRAN/CIRETRAN/Postos Avançados.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. Consulta QSA (consulta CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do Titular ou sócio-diretor da empresa
5. Se fi rma individual, registro na JUCEMA
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA 7. Se socie-
dade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

IV- ORIENTAÇÕES
1. Bloqueios judiciais inseridos através do RENAJUD, na BIN, seu desbloqueio se dará somente 
através do RENAJUD.
2. O desbloqueio na Base Local oriundo do RENAJUD, dar-se-á de forma automática.
Caso não ocorra, poderá ser desbloqueado de forma manual, considerando a informação de 
desbloqueio no RENAJUD
3. Bloqueios judiciais inseridos através de Ofício encaminhado ao DETRAN, somente através de 
Ofi cio, citando o numero do Processo de bloqueio, será desbloqueado.
4. Bloqueio por roubo/furto, somente será desbloqueado pela Policia.
5. Desbloqueio de média monta, deverá atender a Resolução 544/15 e toda documentação 
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prevista será formalizado Processo e encaminhado para análise e desbloqueio na Diretoria Ope-
racional. Os processos oriundos de CIRETRANS, após o desbloqueio deverão ser fi nalizados com 
emissão de CRV/CRLV em suas respectivas CIRETRANS.
6. Veículos autuados e/ou bloqueados com documentação recolhida na Diretoria Operacional, 
para fi ns de desbloqueio, apresentar comprovação de correção do motivo da autuação que po-
derá ser Laudo de Vistoria ou Vistoria Lacrada.
7. Poderá ser realizada a transferência de propriedade conjuntamente com o desbloqueio de 
monta, desde que o CRV esteja devidamente preenchido para o novo proprietário.

DESBLOQUEIO DE MÉDIA/GRANDE MONTA
I- OBJETIVO
Retirar o bloqueio de circulação (média ou grande monta) e expedir CRV-certifi cado de Registro 
de Veículo com a respective observação.

II- REQUISITOS:
1. Inexistência de débitos vencidos de infrações, taxas, DPVAT e IPVA
2. Inexistência de outro bloqueio administrative ou judicial
3. Inexistência de registro de roubo/furto
4. CRV atual ou Boletim de Ocorrência (para os casos de extravio ou roubo/furto)
5. CRLV ultimo emitido ou BO-Boletim de Ocorrência (para os casos de extravio ou roubo/furto)
6. Laudo de Vistoria (poderá ser lacrada)
7. CSV-Certifi cado de Segurança Veicular (observer prazo de validade)
8. Nota Fiscal de peças utilizados no reparo
9. Nota FiscaL de Serviço de reparo
10. Comprovante de pagamento da taxa para o service (taxa mudança de dados proprietário/
veiculo R$ 129,83)
11. Comprovante de residência
12. Alvará vigente (casos de aluguel)

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. Consulta QSA (consulta CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do Titular ou sócio-diretor da empresa
5. Se fi rma individual, registro na JUCEMA
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA 7. Se socie-
dade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

III – ORIENTAÇÕES
1. Havendo bloqueio judicial, o service só sera executado se o bloqueio não o proibir
2. Todo o trâmite obedecerá às terminações da resolução 544/15-CONTRAN
3. No caso de bloqueio de grande monta o mesmo poderá, priomeiramente ser convertido em 
bloqueio de media monta, ocasião em que sera necessário a expedição de laudo tecnico assina-
do por profi ssional competente
4. Havendo bloqueio administrative o CRLV não sera emitido. Deverá primeiramente regularizar 
o bloqueio.
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19. VISTORIA

I– OBJETIVO
Vistoriar com a fi nalidade de averiguar a identifi cação em gravações de números identifi cadores 
de sua originalidade e compatibilidade documental da legitimidade da propriedade veicular. 
Confi rmar suas características, dispostas em todos os equipamentos obrigatórios, necessários 
e seus estados de segurança e trafegabilidade exigidos pela legislação de trânsito. Resolução 
466/13 - CONTRAN

VISTORIA LACRADA
1. Realizada em veículo registrado na Base do Maranhão, em trânsito em outra Unidade da Fe-
deração (UF).
2. Desde que efetuada no Maranhão, será válida para qualquer serviço, independentemente do 
Município de registro do veículo.
3. A vistoria deverá ser assinada e encaminhada através de Ofício da autoridade competente 
onde o veículo foi vistoriado, em envelope lacrado.
4. Deverá ser assinada pelo Vistoriador e/ou autoridade imediatamente superior.
5. Sua validade será de 30 (trinta) dias ou conforme a data informada na vistoria.
6. A informação da numeração de chassi e motor deverá ser decalcada e/ou fotografada.
7. Para o serviço de Baixa de Gravame em substituição ao serviço de 2ª via de CRV
8. Não for possível a vistoria do veículo pela UF de jurisdição com vistas a autorizar o SISCSV.
9. Veículos autuados e/ou bloqueados com documentação recolhida na Diretoria Operacional.
10. Desbloqueio de média monta.
11. Registro/Baixa de Gravame.
12. Mudança de propriedade
13. A vistoria deverá conter imagens do veículo

VISTORIA ESPECIAL
1. Vistoria utilizada por comodidade, quando o usuário assim o desejar, mas preconizando que 
o veículo esteja em perfeitas condições de trafegabilidade e segurança.
2. O Chefe da Divisão de Vistoria e Emplacamento/Chefe de CIRETRAN só permitirá a vistoria 
especial após analisar o pedido, o local e a documentação.
3. Quando da vistoria em via pública, o Vistoriador deverá sinalizar a via enquanto a vistoria 
estiver sendo realizada.
4. No caso de deslocamento de vistoriador para pernoite deverá ser pago diária pelo DETRAN 
5. Quando Pessoa Jurídica solicitar vistoria de até 03 (três) veículos será cobrada somente uma 
única taxa.

TERMO DE CONSTATAÇÃO
1. Instrumento de vistoria expedido somente por Concessionária, utilizado somente para registro 
de veículos novos (zero quilometro). Portaria nº 45/2018.
2. O Termo deverá estar correta e totalmente preenchido, assinado e carimbado pelo Gerente e 
Vistoriador credenciados pela Concessionária junto à Controladoria do DETRAN/MA.
3. O decalque do chassi e motor será imprescindível.
4. Nos casos de 1º registro/emplacamento em que o motor é de difícil acesso, não será acatada 
a Declaração de Motor. A Concessionária deverá fazer a desmontagem do conjunto mecânico, a 
fi m de coletar, através de decalque, o numero daquele motor.
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LAUDO DE VISTORIA
1. Utilizado quando da impossibilidade da emissão da fi cha de vistoria (EFV), devido a bloqueios 
existentes.
2. Veículos autuados com documentação recolhida (CRLV ou CNH) na Diretoria Operacional.
3. Apresentar o CRV II - RGH/CPF ou CNH.
4. Cópia do auto de infração.
5. Concluída a vistoria, será entregue ao usuário/procurador com vistas a sua apresentação no 
DETRAN/CIRETRAN/Postos para recebimento do documento recolhido.

II - OBSERVAÇÕES
1. Qualquer tipo de Vistoria não poderá conter rasura, borrões ou qualquer tipo de corretivo em 
seu preenchimento, sob pena de ser rejeitada.
2. Laudo de vistoria deverá apresentar imagens do veículo.
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20. CERTIDÃO

I -OBJETIVO
Documento com fé pública, emitido pela Diretoria Operacional, que certifi ca informações de 
cadastro de veículos ou propriedade destes, informações estas de interesse par ticular, de in-
teresse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Art. 
5º, XXXIII, C.

II- REQUISITOS
1. Ofi cio ou formulário de requerimento (disponível no Setor de Protocolo).
2. Pagamento de taxa.

III- ORIENTAÇÕES
1. A solicitação dar-se-á via Processo, formalizado no setor de Protocolo.
2. A Certidão poderá ser solicitada por proprietário, procurador, Poder Judiciário e Delegacia de 
Policia.
3. O prazo para entrega será imediata ou até de 1 (um) dia útil.
4. A CIRETRAN ou Posto de Atendimento poderá expedir Certidão de qualquer veículo pertencen-
te a frota do Estado do Maranhão.
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21. CUSTÓDIA/LIBERAÇÃO

I– OBJETIVO
Estabelecer procedimentos para liberação de veículos removidos custodiados pelos órgãos con-
veniados, para os pátios das CIRETRANS e/ou terceirizados pelo DETRAN.

II– REQUISITOS
1. Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA.
2. Inexistência de registro de roubo/furto.
3. Inexistência de bloqueios administrativo e/ou judicial.
4. CRLV vigente.
5. RG/CPF ou CNH do proprietário.
6. Caso o proprietário não seja habilitado, deverá ser apresentado um condutor com habilitação 
para a categoria do veículo a ser liberado.
7. Em se tratando de Despachante, deverá ser apresentada a devida Procuração e cópia auten-
ticada, crachá funcional do despachante ou Portaria de credenciamento do funcionário.

Pessoa Física
RG/CPF ou CNH

Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certidão Simplifi cada
4. RG/CPF ou CNH do Titular ou sócio-diretor da empresa.
5. Se fi rma individual, registro na JUCEMA.
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA.
7. Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de 
posse da última Diretoria eleita.

II - ORIENTAÇÕES
1. A retirada de veículos removidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente 
ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º 
do art. 262 do CTB.
2. Se o reparo, referido no parágrafo anterior, demandar providências que não possam ser to-
madas no depósito, a autoridade responsável pela custódia liberará o veículo para reparo, me-
diante autorização, mencionando o prazo para sua reapresentação e vistoria Parágrafo 4º do 
art. 262 do CTB. Será inserido no cadastro do veículo o bloqueio APT ou LBV, conforme o caso, 
até sua data estabelecida.
3. Se para a liberação do veículo for necessário s e r v i ç o s , todas as providências para sua re-
gularização serão tomadas no setor de Custódia e Liberação, bem como o pagamento de taxas.
4. Veículo rebocado será cobrado taxa do reboque
5. A taxa referente a diárias devida pelo veículo, somente será emitida após cumpridas todas as 
exigências para a liberação e emitido CRV/CRLV.
6. O veículo removido, não reclamado pelo seu proprietário ira a Leilão em 60 (sessenta) dias; 
levado 02 (duas) vezes a Leilão e não for arrematado será levado no leilão seguinte como suca-
ta. O máximo de diárias a ser cobrada é de 120 (cento e vinte) dias, ou 04 (quatro) meses. Lei 
13.160/2015.
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22. BAIXA TOTAL DE VEÍCULO

I– OBJETIVO
Veículo irrecuperável , defi nitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total ou ven-
dido ou leiloado como sucata, para evitar seu retorno à circulação e retirá-lo defi nitivamente do 
cadastro da Base Local e na BIN inserir a informação de Baixa.

II – REQUISITOS
1. Entregar no DETRAN/CIRETRAN, antes da venda ou destinação fi nal do veículo, o CRV/CRLV 
ou Boletim de Ocorrência, bem como as par tes que contém a numeração do chassi (gravação 
original) e suas placas, visando sua posterior destruição (Ar t. 126 do CTB e Resolução nº 11/98 
– CONTRAN).
2. Inexistência de débitos de infrações, taxas, DPVAT e IPVA
3. Inexistência de bloqueio resultante de bloqueio judicial
4. Inexistência de registro de roubo/furto
5. Baixa do Gravame ou o seu cancelamento na BIN (se houver)
6. Laudo pericial do acidente (se for o caso).

Pessoa Física RG/CPF ou CNH Pessoa Jurídica
1. CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
2. Consulta QSA (consulta no CNPJ)
3. Certifi cado Simplifi cado
4. RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa
5. Se fi rma individual: registro na JUCEMA
6. Se fi rma coletiva: Contrato Social e alterações/aditivos registrados na JUCEMA 7. Se socie-
dade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e Ata de posse da 
última Diretoria eleita.

III – ORIENTAÇÕES:
1. A Baixa do Registro do veículo poderá ser requerida pelo proprietário/procurador, Autoridade 
Aduaneira (quando o veículo sair do território brasileiro), pelo Leiloeiro/Comissão de Leilão e 
Seguradora detentora da apólice do Seguro.
2. Se houver bloqueio judicial, o proprietário deverá apresentar ordem judicial de desbloqueio 
ou desbloqueio no RENAJUD
3. Se o CRV estiver preenchido em nome de terceiro, a Baixa será solicitada pelo proprietário 
informado no CRV do veículo.
4. Se houver informação de comunicação de venda, somente o comprador poderá requerer a 
baixa total.
5. A baixa total de veículos, fi ca automaticamente suspensa dia 10 (de z) de Dezembro de cada 
exercício. Esta data poderá ser alterada pela Diretoria Operacional.
5. Efetuar o pagamento da taxa de Baixa Total e caso haja gravamen baixado na Bin a ainda na 
Base Local, adicionar o service de Baixa de Gravamen a Taxa.

OBSERVAÇÃO:
A solicitação de baixa de registro fornulado pelo proprietário de veículo não licenciado há 10 
(dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apre-
sentação do CRV, das places de identifi cação e do recorte do chassi, com fundamento na sua 
inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade cicil e criminal, assinado 
pelo proprietário do veículo, com Firma recinhecida por autenticidade.
Resolução CONTRAN 661/17
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23. LICENCIAMENTO ANUAL

I– OBJETIVO
1. Renovar o licenciamento anual do veículo, através do pagamento de IPVA, TAXAS, SEGURO 
DPVAT e INFRAÇÕES vencidas, eventualmente existentes, e consequente emissão de CRLV para 
o exercício.
2. O parcelamento do IPVA, conforme tabela anual expedida pela SEFAZ

II- REQUISITOS
1. Para veículos de categoria Aluguel, Aprendizagem, Ônibus, Micro-ônibus e Caminhões, auto-
rização do poder público concedente. Em caso de Empresa proprietária de veículos de aluguel, 
deve ser apresentada autorização do poder concedente para cada veículo. Em caso de veículos 
de transporte coletivo, a autorização poderá ser relacionada à frota.
2. Para expedição do CRLV anual de camionetas, caminhonetes, caminhões, caminhões- tra-
tores, reboques e semirreboques, registrados na categoria aluguel, os órgãos, entidades exe-
cutivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão exigir do proprietário do veículo a 
comprovação do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga(RNTC), expedida 
pela Agência Nacional de Transporte Terrestre
– ANTT, nas seguintes categorias:
- Empresa de Transporte de Carga- ETC
- Cooperativa de Transporte de Cargas-CTC III - Transportador Autônomo de Cargas – TAC
Obs: A comprovação deverá ser atendida dentro do prazo de validade previsto do documento. 
Portaria nº 11/2006 – DENATRAN

III- OREINTAÇÕES
1. Após o pagamento do IPVA, TAXA, DPVAT e multas vencidas, o DETRAN/MA remete, via correio, 
o CRLV do exercício, para o endereço que consta no cadastro do veículo.
2. Caso não haja a entrega no prazo estipulado, o usuário deverá se dirigir ao DETRAN/ Postos 
Autorizados/CIRETRAN para averiguações.
3. Os documentos que retornarem dos Correios fi carão à disposição do proprietário nos Postos, 
ou na CIRETRAN do Município de emplacamento do seu veículo. Se a devolução ocorreu devido 
à desatualização de endereço, será aplicada a penalidade prevista no Art. 241 do CTB .
4. Comprovante do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) forneci-
do pela ANTT, dentro do prazo de validade. Exigível somente para licenciamento anual (Portaria 
11/2006- DENATRAN).
5. Para o licenciamento anual de veículos de carga com carroceria basculante, apresentar o 
Laudo de Inspeção Veicular-SISCSV ( Resolução 694/2017). Após o SISCSV comparecer ao Pos-
to BR135/CIRETRAN para informação do numero do SISCSV no campo de observação do CRLV 
anual.
6. Será permitida cópia do CRLV mediante a apresentação do mesmo.
7. Será permitida emissão de CRLV no DETRAN/CIRETRAN, bem como sua entrega ao proprietá-
rio (procurador) se assim o desejar, em qualquer tempo, se assim o desejar.
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24. ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Veículos apreendidos pela Receita Federal com destinação de mercadoria ou veículos apreen-
didos por drogas, a documentação deverá ser formada processo com a devida vistoria do veículo 
e será encaminhada para a Diretoria Operacional para as providências de baixa de débitos na 
Coordenadoria de Veículos e encaminhamento à SEFAZ para Baixa de IPVA.

2. Documentos para fi ns de identifi cação pessoal: RG, CPF, CTPS, CNH (mesmo vencida) Carteira 
de Ordem, Identifi cação Militar, Passaporte (prazo de validade).

3. A foto da cópia de documentos pessoais deverá estar visível e as orientações legíveis.

4. Para reconhecimento de Firma em outra Unidade da Federação deverá ser solicitado o re-
conhecimento do Tabelião (AVERBAÇÃO), sendo desnecessária para autenticações eletrônicas 
(desde que devidamente consultadas)

5. Duplicidade de chassi (dublê):

6. O DETRAN que identifi cou a duplicidade deverá certifi car-se na BIN e encaminhar comunica-
ção devidamente fundamentada ao DETRAN onde se encontra o outro veículo com o chassi em 
duplicidade.

7. Identifi car e bloquear o veículo dublê com os caracteres DB no chassi.

8. Havendo multiplicidade de serviços, serão exigidas as regras de todos os serviços, não serão 
cobradas taxas repetidas, com exceção do serviço de alteração de característica.

9. As taxas pagas em duplicidade ou havendo necessidade de devolução de valores, a devolução 
dar-se através de Processo/protocolo.

10. O CRV-Certifi cado de Registro de Veículo - só será entregue no DETRAN/ CIRETRAN.

11. Os serviços de correção na BIN, referente a ano de fabricação/modelo, cor, chassi, combus-
tível, potencia, cilindrada, PBT, CMT, Capacidade de Carga, Correção de numeração de Motor, 
tipo, espécie, Tipo de carroçaria, Quantidade de Passageiros e Eixos, bem como correção de 
procedência será solicitado através da Coordenadoria do RENAVAM.

12. Carta Laudo será solicitada ao fabricante através da Coordenadoria do RENAVAM.

13. PROCURAÇÃO: (quando o proprietário do veículo por qualquer impedimento não puder se 
fazer presente):

13.1. Particular - específi ca, para parentes de 1º grau (pai, mãe, fi lhos, marido/ esposa) 
mediante apresentação de documento de identidade originais ou cópias autenticadas e/
ou documentação comprobatória do graus de parentesco. Portaria nº 767/15
Pública: individualizada para cada veículo (constando placa e/ou chassi), com a especi-
fi cação do service. Recomendamos apresentação de cópia de documentos pessoais do 
Outorgante. Obrigatoriamente para o Outorgado.
13.2. Particular especifi ca para Despachantes limitada a 01 (uma) para cada veículo.
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14.O recolhimento referente a taxas, multas, IPVA e seguro obrigatório será feito através do Ban-
co do Brasil. Caso o usuário opte por outro agente fi nanceiro, a arrecadação dar-se-á de forma 
retardada, obedecendo aos critérios de compensação.

15.Quando o DETRAN/CIRETRAN/POSTOS, por motivos alheios a sua operacionalização não ob-
ter o número de chassi/motor, por difícil acesso deverá ser encaminhada documentação à Dire-
toria Operacional para deliberação.

16.O Atendente não poderá fornecer informações do cadastro do veículo, nem emitir boleto de 
multa ou informar débitos para terceiros, somente mediante Procuração.

17.Taxa de serviço conjugado que deixou de ser informada poderá ser tirada em separado na 
operação TAX, em serviço especial

18.A Carteira Nacional de Habilitação-CNH com data vencida poderá ser aceita desde que não 
haja nenhuma alteração de seus dados, como documento de identifi cação (checar cadastro 
condutor).

19. COMODATO: Veículo em Contrato de Comodato – deverá ser colocado no campo de Obser-
vação do CRLV, a informação de “possuidor” e CPF do proprietário. Resolução 339/2010. Obs: 
Apresentar Contrato de Comodato/CPF/ CNPJ. A inscrição “possuidor” dar-se-á através da ope-
ração AOC.

20. Isenção tributária: Em caso de venda para outro proprietário, antes do prazo determinado 
por Lei, a transferência somente será efetuada mediante autorização prévia da autoridade fa-
zendária competente.

21.A autenticação do documento de identifi cação do usuário por parte do cartório, não garante 
a validade do documento, se o mesmo devido à distância temporal não identifi car seu proprie-
tário.
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25. ORIENTAÇÕES SOBRE IPVA E DPVAT

IPVA – IMPOSTO SOBRE POPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR

1. Fato gerador: a propriedade do veículo a partir do faturamento ao consumidor fi nal.
2. O IPVA é devido:

2.1. Aquisição de veículo no ano em que o veículo é adquirido zero Km e incide a partir da 
data da compra que consta na Nota Fiscal/DANFE.
2. 2.Pela propriedade do veículo, no primeiro dia útil do ano. Nos anos seguintes, a cobran-
ça do IPVA dar-se-á até o 15o ano de uso/propriedade.

3. Quais veículos estão imunes:
3.1. Da União, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas Autarquias e Funda-
ções instituídas pelo Poder Público.
3.2. Dos partidos políticos, inclusive suas Fundações, das entidades Sindicais dos traba-
lha dores e das instituições de Educação ou de Assistência Social sem fi ns lucrativos.
3.3. Dos templos (Igrejas) de quaisquer culto 

4. Quais os veículos que estão isentos:
4. 1.Os veículos de Corpo Diplomático
4.2.Os veículos de propriedade ou posse de turistas estrangeiros 4.3.Táxi
4. 4.Ônibus e embarcações de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatá-
rias de serviço público de transporte coletivo, empregados exclusivamente no transporte 
urbano e metropolitano
4.5. Veículos para defi cientes físicos
4.6. Veículos tipo ambulância ou de uso no combate a incêndio
4.7. Veículos de uso terrestre com mais de 15 anos de fabricação
4.8. Veículo movido à força motriz elétrica

5. Quando e como pagar:
5.1.O IPVA será pago quando do registro/emplacamento do veículo.
5.2. Por ocasião do licenciamento anual, onde constam os valores do IPVA, TAXAS, SEGU-
RO DPVAT e infrações vencidas.
5.3. O IPVA pode ser pago em 3 (três) parcelas ou em cota única e os prazos de pagamen-
to dependem do fi nal do número da placa, conforme tabela previamente elaborada pela 
SEFAZ/MA.

DAS ALÍQUOTAS
I – de 1,0% (um por cento) para ônibus, micro-ônibus, caminhão, cavalos mecânicos e tratores 
e veículos automotores de 02 (duas) rodas com valor venal de até R$
10.000,00 (dez mil reais);
II – de 1,5% (um e meio por cento) para aeronaves.
– de 2% (dois por cento) para motocicletas com valor venal acima de R$10.000,00 (dez mil re-
ais), triciclos, quadriciclos e similares
– de 2,5% (dois e meio por cento) para qualquer outro veículo automotor não incluído nos incisos 
anteriores com valor venal de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) aeronaves e embar-
cações;
– de 3% (três por cento) para qualquer outro veículo automotor, não incluídos nos incisos I e II, 
com valor venal acima de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil).

OBSERVAÇÕES:
1. Qualquer serviço no DETRAN/MA que estiver com o IPVA em atraso é bloqueado. Mudança de 
UF - IPVA lançado, deverá ser pago todo o licenciamento.
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2 Veículos com débitos de IPVA parcelados, fi ca vedada sua transferência de Propriedade.
Portaria conjunta n0 1/2010 SEFAZ/DETRAN. Decreto No 26302/2010 Gov. MA e Portaria con-
junta 159/2010 GSF

DPVAT – Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre

1. Finalidade:
Amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o território nacional.
2. Quem paga:
Todos os proprietários de veículos, em função de sua existência ou utilização. O não pagamento 
do seguro caracteriza que o veículo não está devidamente licenciado.
3. Quais veículos estão isentos:
Reboque/semirreboque de todas as categorias (o seguro é pago pelo veículo tracionador).
4. Quando e como pagar:

4.1. No registro/emplacamento, o DPVAT será pago proporcionalmente.
4. 2.Será emitido, quando da cobrança do Licenciamento Anual, onde constam os valores 
do IPVA, multas de transito, taxas do DETRAN/MA e do Seguro DPVAT, que deverá ser paga 
junto com a primeira cota ou cota única do IPVA.

5. Direitos e deveres:
5.1. Direito de todos
5. 2.Qualquer vítima de acidente envolvendo veículo (ou seu benefi ciário) pode requerer a 
indenização do DPVAT. As indenizações são pagas individualmente, não importando quan-
tas vítimas o acidente tenha causado. O pagamento independe de apuração de culpados. 
Além disso, mesmo que o veículo não esteja em dia com o DPVAT ou não possa ser identi-
fi cado, as vítimas ou seus benefi ciários têm a cobertura.

6. Dever do Proprietário:
Todo proprietário de veículo deve manter o Seguro Obrigatório DPVAT em dia, conforme deter-
mina a legislação. O pagamento do seguro em atraso não prevê multas ou encargos, mas em 
casos de inadimplência o veículo não é considerado devidamente licenciado para efeito de fi s-
calização.
7. Vigência:
Coincide como ano civil, estendendo-se de 1º de janeiro a 31 de Dezembro, independentemente 
da data do pagamento do seguro que foi feito. Cada quitação corresponde a um exercício e dá 
cobertura aos acidentes ocorridos durante o seu transcurso, não havendo, portanto, aproveita-
mento de cobertura de um ano para o outro.
8. Cobertura:
O Seguro Obrigatório prevê indenização em caso de morte e invalidez permanente, além do re-
embolso de despesas médicas e hospitalares.
9. Benefi ciários:

9.1. Em caso de morte:
9.2. O cônjuge, se a vítima for casada, ou o companheiro (a) equiparado (a) ao cônjuge 
ou os descendentes diretos (fi lhos, netos etc.); ou os ascendentes (pais, avós etc.); ou os 
colaterais (irmãos, tios e sobrinhos); ou conforme determina a Lei das Sucessões.
9.3. Em caso de invalidez permanente:
9.4. A própria vítima.

CONTATOS SEGURADORA DPVAT
0800 022 1204 www.dpvatseguro.com.br



“Trabalhar em equipe é unir várias formas de 
pensar para um só objetivo.”
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