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PORTARIA Nº 235/2020-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 

simplificar, 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º - Determinar que todos os procedimentos na área de veículos, 

regulamentados por esta  Portaria conforme Anexo I,  constantes  no  MANUAL  

DE VEÍCULOS/2020,  passem  a vigorar de maneira única e uniforme, no âmbito 

do DETRAN/Sede, CIRETRANS e Postos de Atendimento. 

§1º Os procedimentos na área de veículos que não estiverem regulamentados 

neste Manual prevalecerão vigorando. 

§2º Toda legislação referente a procedimentos de veículos que entrar em vigor 

após a expedição desta Portaria, advinda de instâncias superiores, prevalecerá. 

Art.  2º  -  Todo  e  qualquer  serviço  solicitado  pelo  usuário  (proprietário  ou  

seu procurador legalmente constituído), deverá obedecer aos critérios de 

conferência e autenticação para cada serviço ou serviços conjugados, seguindo os 

requisitos legais da portaria DETRAN/MA 1604/2018. 

Art.  3º  -  A  ausência  de  quaisquer  informações,  providências  ou  

documentação exigidas no Manual de Veículos/2020, implicará na paralisação da 

solicitação de serviço, independente da etapa em que o processo se encontre. 

Art. 4º - Os valores de taxas para os serviços contidos no Manual de 

Veículos/2020, são os previstos no Código Tributário do Estado do Maranhão, Lei 

Estadual 8.205/2004, alterada pela Lei Estadual 10.329/2015. 

Art.  5º - Revogar a Portaria nº 049/2019-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
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Anexo I 

 

1. REGISTRO DE VEÍCULO / PRIMEIRO EMPLACAMENTO 

 
- Compreende o serviço de primeiro registro de informações da propriedade do 
veículo, através de cadastramento no Sistema Tecnológico de Informações da 
Secretaria de Segurança Pública, fazendo-o constar nas bases de dados BIN – 
Base de Índice Nacional e Base de Dados Local do DETRAN/MA, bem como 
expedição do CRV/CRLV e posterior emplacamento do veículo – Art. 120 do CTB. 
- Para as Notas Fiscais que se encontram dentro dos 15 dias consecutivos à data 
de emissão ou ao carimbo de entrega, nos termos da Resolução CONTRAN 
554/2015, NÃO será necessário Vistoria Veicular. 
- Caso a NF tenha mais de 15 dias consecutivos da data de emissão ou do 
carimbo de entrega, necessário Vistoria Veicular. 
 
1.2. Requisitos Gerais: 
 
- Nota Fiscal/DANFE: emitida pela Fábrica ou Concessionária/Vendedora 
(Consulta obrigratória à versão completa, junto à Receita Federal, no endereço 
eletrônico [http://www.nfe.fazenda.gov.br], a fim de confirmar a veracidade da 
mesma). O CNPJ do faturante da NF, que consta na Base BIN, deve ser igual ao 
do emissor da NF final faturada em nome do proprietário do veículo. 
 
1.2.3. Para veículo adquirido por Pessoa Física: 
 
- Documento de Identificação Pessoal. 
- Cartão CPF (Validação obrigatória deste documento junto ao site da Receita 
Federal). 
 
1.2.4. Para veículo adquirido por Pessoa Jurídica: 
 
- De acordo com o tipo de PJ, conforme  Anexo II. 
 
1.3. Requisitos Específicos: 
 
1.3.1. Para Veículo Categoria Aluguel como táxi, mototáxi, escolar, turismo, 
ônibus, micro-ônibus, entre outros: 
 
- Autorização/Permissão/Alvará expedido pelo poder/órgão público 
competente/concedente (Municipal, Estadual ou Federal como Prefeituras, 
Secretarias Municipais de Trânsito, MOB, ANTT) em nome do proprietário. 
 
1.3.1.1. As Autorizações/Permissões/Alvarás municipais deverão ter 
Reconhecimento de Firma (por Semelhança ou Autenticidade) da assinatura do 
Agente Público representante do órgão concedente ou assinatura digital (desde 
que seja possível autenticação online). 
 
1.3.1.1.1. Deve-se observar além da validade, o exercício para o qual a 
Autorização/Permissão/Alvará está autorizando o registro, aquisição ou 
licenciamento. A emissão do CRV ou CRLV deverá obedecer a este critério. 
 



 

1.3.1.2. Nos casos de veículos do tipo M2 (microônibus) ou M3 (ônibus), 
registrados na Categoria Aluguel e que dispõem de Autorização/Permissão/Alvará 
apenas no âmbito municipal, recomenda-se a inscrição da observação “TRP 
MUNIC” ou “ESCOLAR”, conforme se apresentar a concessão, no campo de 
observações do CRV, nos procedimentos de registro, aquisição ou licenciamento. 
 
1.3.1.3. As autorizações da MOB (transporte de passageiros, fretamento e turismo 
no âmbito intermunicipal) serão mediante ofício obrigatoriamente entregues ao 
Apoio da D.O., na sede do DETRAN, em via original. 
 
1.3.1.3.1. Tratando-se apenas de Licenciamento, o Apoio da D.O. fará o envio, por 
e-mail, ao Posto de Atendimento ou à CIRETRAN responsável pelo devido 
procedimento. 
 
1.3.1.3.2. Para os casos de Primeiro Emplacamento, Aquisição ou Mudança de 
Categoria, o ofício será enviado por e-mail ao respectivo Posto ou CIRETRAN, 
onde será impresso e formalizado Processo Administrativo. 
 
1.3.1.3.3. Para os processos tramitados pela Sede do DETRAN, o Apoio da D.O 
enviará o ofício diretamente para a Coordenação de Veículo, em caso de 
licenciamento, sem a necessidade de formalizar Processo Administrativo. 
 
1.3.1.3.4. Para serviços que envolverem alteração do registro de categoria, 
tramitados pela Sede do DETRAN, o Apoio da D.O formalizará Processo 
Administrativo. 
 
1.3.1.4. Necessária autorização da ANTT para veículos de transporte de carga 
(RNTRC) ou de transporte interestadual de passageiros apenas para o trâmite de 
licenciamento do veículo. Não sendo obrigatório nos processos de Primeiro 
Emplacamento, Aquisição e Inclusão de Possuidor. 
 
1.3.2. O Benefício Tributário deverá constar no campo de observações do 
CRV/CRLV, nos termos previstos no item 26.19 e 26.19.1 das Orientações Gerais 
desta Portaria. 
 
1.3.2.1. Deverá ser solicitada cópia do laudo médico da Receita Federal ou da 
Junta Médica do Estado, em caso de PCD, para anexar ao prontuário do veículo. 
 
1.3.2.2. Em veículos adquiridos por PCD, deve-se atestar na vistoria eventuais 
adpatações que o veículo venha sofrer para a devida regularização. 
 
1.3.2.2.1. Caso a adaptação não seja de fábrica, verificada através da NF do 
veículo, seguir o devido procedimento de regularização (vide Portaria 160/2017 e 
Portaria 38/2018). 
 
1.3.2.3. Em caso de outros Benefícios Tibutários, como produtores rurais, taxistas, 
locadoras, por exemplo, não há necessidade de apresentação de nenhuma outra 
documentação comprobatória do benefício, além da Nota Fiscal e demais 
documentos pertinentes ao registro. 
 
1.3.2.4. No caso do item 1.3.2., deve-se considerar o prazo do Limite Tributário 
previsto na Nota Fiscal. 



 

 
1.3.3. Para Veículo Escolar: 
 
1.3.3.1. Registro na Categoria Aluguel, seguindo os requisitos do item 1.3.1, 
exceto veículo em propriedade de ente público, que devem estar na Categoria 
Oficial. 
 
1.3.3.2. Cópia da CNH do condutor na categoria D ou E, constando o curso 
específico para Transporte de Escolares. 
 
1.3.3.3. O veículo e o condutor deverão seguir aos preceitos do CTB, além da 
Portaria DETRAN 1.117/2015 e das Resoluções do CONTRAN pertinentes. 
 
1.3.4. Para Veículos de Categoria Aprendizagem: 
 
- Documentação da PJ conforme  Anexo II desta portaria. 
- Autorização para Vistoria, emitida pela Controladoria do DETRAN/MA (item não 
aplicado aos processos iniciados nas CIRETRANs). 
 
1.3.4.1. Quando houver Mudança de Característica, após a vistoria deve-se 
direcionar o processo à Coordenação de RENAVAM, que fará a emissão da 
autorização de CSV. 
 
1.3.4.1.1. Em caso de primeiro emplacamento, deve ser feito o cadastro do veículo 
com emissão de taxas e prosseguir com o processo até a Autorização de Emissão 
de CRV (227) para posterior encaminhamento à Coordenação de RENAVAM. 
 
1.3.4.1.2. Após o CSV deverá ser feita emissão das taxas de Mudança de 
Característica e demais serviços, além da taxa de Credenciamento de PJ – CFC 
(código 54). 
 
1.3.4.2. Devido à Mudança de Característica, deverão ser feitas duas vistorias, a 
primeira para procedimentos de solicitação da caracterização de faixa/logomarca, 
comando duplo. Na segunda vistoria, o veículo deverá apresentar-se já 
caracterizado e com o CSV aprovado. 
 
1.3.4.3. A emissão do CRV do veículos de aprendizagem sera exclusiva na Sede 
do DETRAN/MA. Os processos obrigatoriamente terão analise da Controladoria e 
os procedimentos iniciais poderão ser feitos nas CIRETRANS (neste último, 
poderá ser enviada documentação do processo através de e-mail do setor de 
Gestão de Ação Regional. 
 
1.3.5. Para Veículos de Categoria Oficial: 
 
- Veículos usados em serviço reservado de caráter policial poderão usar placas 
particulares ou especiais. Art. 120, parágrafo 1º do CTB. 
- Solicitação através de Ofício, devidamente protocolado e encaminhado à 
Diretoria Operacional. 
- A representação do Órgão proprietário do veículo perante o 
DETRAN/CIRETRAN/Postos Avançados, será feita através de Ofício assinado 
pelo representante legal do órgão proprietário do veículo. 



 

- Não   será   cobrada,   para   efeito   de   Registro/Transferência/Emplacamento, 
nenhuma  taxa  de  serviço  para  veículos  oficiais, exceto o Seguro Obrigatório 
(DPVAT) e as taxas relativas à estampagem. 
 
1.3.6. Proprietário representado através de Termo de Curatela: 
 
- CONCEITO: 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 habituais e os viciados em tóxicos e os 
pródigos. (Lei 13146/2015) 
- TERMO DE CURATELA: documento expedido exclusivamente pelo Poder Judiciário. 
- Deverá ser anexado ao processo documento de identificação do condutor e o 
CPF do mesmo deverá constar no Campo de Observação do CRV/CRLV. 
 
1.3.7. Para Veículos em nome de Menor de Idade: 
 
- Veiculo adquirdo em nome de menor de idade deverá ser assistido por qualquer 
um dos pais ou responsável, que apresentarão documentos comprovando grau de 
parentesco ou afins. 
- Deverá ser anexado ao processo documento de identificação do condutor e o 
CPF do mesmo deverá constar no CRV/CRLV do veículo, no Campo de 
Observação, bem como o grau de parentesco para fins de responsabilização de 
eventuais penalidades. 
- Documentos exigíveis do menor: Documento de Identificação e CPF. 
- Documentos exigíveis dos pais: Documento de Identificação e CPF. 
- Documentos exigíveis do responsável, quando for o caso: Documento de 
Identificação, CPF e Termo de Tutela. 
 
1.3.8. Para Veículos do tipo Quadriciclo: 
 
- Veículos fabricados antes de 16/12/2015 apresentar CAT-Certificado   de 
Adequação ao Trânsito e Código de marca/modelo. 
- Veículos fabricados após 16/12/2015 deverão estar com pré-cadastro na BIN. 
- Aos quadriciclos com pré-cadastro deverá ser realizado procedimento de 
primeiro emplacamento. 
- Para estes veículos o procedimento de emplacamento deverá iniciar, 
obrigatoriamente, pela vistoria do veículo. 
- Documentação Complementar: DANFE/Nota Fiscal, RG/CPF ou CNH. 
- Resolução CONTRAN 573/2015. 
 
1.3.9. Para Veículos do tipo Ciclomotor e Ciclo-Eletrico: 
 
- Para veículos fabricados antes de 31/07/2015, o cadastro total será feito pelo 
DETRAN/CIRETRAN conforme requisitos da Resolução CONTRAN 555/2015. 
- Para veículos fabricados a partir de 31/07/2015, será exigido pré-cadastro na 
BIN, Código de marca/modelo/versão e CAT. Resoluções 555/2015 e 582/2016- 
CONTRAN 
- Para estes veículos o procedimento de emplacamento deverá iniciar, 
obrigatoriamente, pela vistoria do veículo. 
- Observação: O número de motor desses veículos deverá estar de acordo com a 
Resolução 282/2008-CONTRAN 



 

1.4. Orientações Gerais acerca do Primeiro Emplacamento: 
 
- O proprietário deverá registrar seu veículo no prazo de 15 dias consecutivos a 
contar da Data de Emissão ou Data de Entrega, que consta no carimbo de entrega 
aposto na NF, sob pena de incorrer em infração (código de enquadramento 659-
91). 
- Dentro do prazo mencionado de 15 dias da emissão da NF não há necessidade 
de vistoria ou termo de constatação, nem mesmo cópia. Entretanto, deve-se 
verificar se os dados faturados na NF são iguais aos dados inseridos no Pré-
Cadastro. 
- Caso o registro não seja feito dentro dos 15 dias previstos, dever-se-á iniciar o 
procedimento pela vistoria veicular, que poderá ser vistoria lacrada. 
- Para veículos inacabados, o primeiro registro dar-se-á somente após a 
finalização do encarroçamento no pré-cadastro da base BIN. 
- A Nota Fiscal da carroceria deverá ser faturada para o mesmo proprietário do 
veículo ou deverá fazer menção ao chassi no qual será instalada. Caso a Nota 
Fiscal do veículo seja faturada em nome de PJ e a Nota Fiscal da corroceria em 
nome de PF, sendo este sócio da primeira, ou vice versa, poderá ser acatada. 
- Nos processos de Primeiro Emplacamento com mudança de característica, o 
processo deve ser cadastrado e deve prosseguir até a Autorização para Emissão 
de CRV (227) para que se consiga emitir a Autorização para CSV. Após a 
segunda vistoria deve-se emitir as taxas faltantes do procedimento de forma 
separada na TAX, a saber: Taxa de Vistoria de Veículo (código 26) c/c taxa de 
Alteração de Dados/Característica Especial (código 76). 
- As cartas de correção (errata), manuais, serão aceitas desde que o erro não 
esteja relacionado com: 

a) As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de 
cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para 
estes casos deverá ser utilizada NF-e complementar). 
 b) A correção de dados cadastrais que implique em mudança do remetente 
ou do destinatário. 
 c) A data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria. 
 d) As especificações do veículo; excetuando-se os casos de correção da 
numeração do motor, desde que não contrarie o item a. 
e) As cartas de correção feitas diretamente no sistema eletrônico já passam 
pelas devidas restrições de correção. 

- Os erros no pré-cadastro (BIN) deverão ser corrigidos seguindo os requisitos dos 
itens 26.8.2 e 26.8.3 das orientações gerais. 
- Todo veículo (zero km), nacional ou importado, deverá estar, obrigatoriamente, 
cadastrado na BIN para efetivação do Registro/Licenciamento na esfera dos 
órgãos de trânsito, com exceção, das empilhadeiras e dos veículos utilizados 
exclusivamente em competições esportivas e das viaturas militares operacionais 
das Forças Armadas. 
- O procedimento de Registro de Veículo será obrigatoriamente feito em nome do 
destinatário da NF final. 
- O trânsito de veículos antes do registro e licenciamento seguirá os preceitos da 
Resolução CONTRAN 554/2015. 
- 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. 



 

- Para o registro de veículos que possuem como combustível óleo diesel, dever-
se-a observar os requisitos da Portaria DNC nº 23 de 06/06/1994 da Agência 
Nacional do Petróleo. 
- Caso haja alteração/divergência do endereço constante na DANFE/Nota Fiscal e 
o endereço atual do COMPRADOR poderá ser anexado Comprovante de 
Residência, com CEP, em nome do COMPRADOR ou Declaração de Residência 
conforme modelo constante no anexo III desta portaria. Não será cobrada taxa de 
Mudança de Município nesse caso. 
 



 

2. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 
 
- Compreende o serviço de atualização das informações, nas bases BIN e Local, 
do cadastro do veículo/proprietário e expedição de CRV/CRLV devido a mudança 
de propriedade do veículo, sendo caracterizada pelo mudança no CPF/CNPJ. 
 
2.1. Requisitos Gerais: 
 
- CRV devidamente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade, 
conforme informação contida no verso – Res. CONTRAN 310/2009. 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT e infrações (em imposição de penalidade). 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Caso o endereço do COMPRADOR seja divergente do informado no verso do 
CRV, poderá ser apresentado Comprovante de Residência, com CEP, em nome 
do COMPRADOR, ou Declaração de Residência (Res. CONTRAN  481/2014), 
assinada pelo COMPRADOR, conforme Anexo III desta portaria. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
 
2.1.1. Para veículo adquirido por Pessoa Física: 
 
- Documento de Identificação Pessoal. 
- Cartão CPF (deverá ser feita consulta para validação deste documento, junto ao 
site da Receita Federal). 
 
2.1.2. Para veículo ADQUIRIDO por Pessoa Jurídica: 
 
- De acordo com o tipo de PJ, conforme  Anexo II. 
 
2.1.3. Para veículo VENDIDO por Pessoa Jurídica: 
 
- De acordo com o tipo de PJ, conforme Anexo II. 
- Para a transferência de veículo de propriedade de Pessoa Jurídica, incorporado 
ao ativo permanente, apresentar a CND-Certidão Negativa de Débitos e 
Contribuições Federais. Exigência prevista em Portaria do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social ou outro Órgão Federal competente. 
 
2.2. Veículo com Gravame 
 
- Consulta ao SNG (773) para verificação da existência de gravame e sua situação 
quanto à baixa, em nome do VENDEDOR, e/ou ao registro, em nome do 
COMPRADOR. 
- Caso haja gravame para o COMPRADOR, necessário Registro Eletrônico do 
Contrato de Financiamento (CLG). Sendo a responsabilidade de tal anotação do 
Agente Financeiro. 
 
2.2.1. Arrendamento Mercantil (Leasing) 
 
- Neste caso, o proprietário do veículo é o Agente Financeiro, que deverá receber 
o CRV em branco para assiná-lo como VENDEDOR. 
- Cópia autenticada ou original da Procuração Pública e/ou subestabelecimentos 
do Agente Financeiro (PROPRIETÁRIO/VENDEDOR) para que se verifique a 



 

cadeia de poderes, desde o CPNJ do banco até a assinatura do representante do 
Agente Financeiro. 
- Observar se todos os atos, inclusive o Reconhecimento de Firma, foram feitos 
dentro do prazo de vigência de cada procuração. Caso esta condição seja 
satisfeita, o COMPRADOR poderá iniciar o procedimento a qualquer tempo, 
mesmo que a procuração do banco esteja vencida. 
- Neste caso, não há necessidade de apresentação do documento de identificação 
do procurador que assinou o CRV. 
- Todas as procurações devem ser apresentadas em vias originais ou cópias 
autenticadas. 
- Após todos os trâmites junto ao banco, o comprador deve assinar o CRV no 
repectivo campo e reconhecer a firma. 
- Caso o comprador de veículo informado no CRV seja diferente do comprador 
informado no comunicado de venda, o processo deverá prosseguir conforme o 
CRV e demais documentos apresentados. 
 
2.3. Veículo de Categoria Aluguel 
 
- Seguir os requisitos previstos no item 1.3.1 do anexo I desta Portaria. 
 
2.4. Veículo de Coleção 
 
São considerados veículos de coleção: 
- Veículos  fabricados  há  mais  de  30  anos,  conservadas  suas  características 
originais de fabricação. 
- Integrar uma coleção. 
- Certificado de Originalidade de instituição reconhecida pelo DENATRAN ou outra 
instituição credenciada para tal. O Certificado deverá ser anexado ao processo em 
via original ou autenticada e estar dentro do prazo de validade. 
- A informação sobre a Coleção deverá constar no CRV/CRLV no campo “Espécie 
Tipo”, caso não seja possível, inserir no campo de observações. 
 
2.5. Veículo para PCD 
 
- Seguir os requisitos previstos nos itens 1.3.2 do anexo I desta Portaria. 
 
2.6. Proprietário Representado através de Termo de Curatela 
 
- Seguir os requisitos previstos no item 1.3.6 do anexo I desta Portaria. 
- Nos processos de venda de veículo em nome destes, deve-se solicitar sentença 
judicial autorizando a venda. 
 
2.7. Veículo Adquirido/Vendido por Menor de Idade 
  
- Seguir os requisitos previstos nos itens 1.3.7 do anexo I desta Portaria. 
- Nos processos de venda de veículo em nome destes, deve-se solicitar sentença 
judicial autorizando a venda. 
- A assinatura no CRV, comprando ou vendendo deverá ser feita por um dos pais, 
caso o menor possua menos de 16 anos. Poderá ser feita por um dos pais ou pelo 
menor, caso este seja maior de 16 anos. 
 
2.8. Veículos  oriundos de Leilão DETRAN 



 

 
- No caso de leilões realizados pelo DETRAN-MA, o início do processo de 
transferência dos veículos que forem arrematados e qualificados como 
CONSERVADOS, com direito à documento, deverá ocorrer somente a partir do 
prazo de 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o prazo total de 60 (sessenta) 
dias, ambos contados da data da realização do leilão, sob pena de aplicação dos 
ônus e responsabilidades do Código de Trânsito Brasileiro. 
- Nota Fiscal avulsa da SEFAZ. 
- Recibo do Leiloeiro (Nota de Venda – original e devidamente assinada). 
- Edital do Leilão. 
- Não deve-se lavrar auto de infração por atraso no procedimento de transferência. 
- Todo o procedimento deverá ser iniciado no protocolo e encaminhado à 
Comissão de Leilão. Antes da abertura, deve-se verificar se não há processo já 
aberto. 
 
2.9. Veículo de Leilão de Orgãos Públicos 
 
- Recibo do Leiloeiro (Nota de Venda – original e devidamente assinada). 
- Edital do Leilão. 
- Não deve-se lavrar auto de infração por atraso no procedimento de transferência. 
- Todo o procedimento deverá ser iniciado no protocolo e, antes da abertura, deve-
se verificar se não há processo já aberto. 
 
2.10. Veículo de Leilão de Instituições Particulares 
 
- Nota Fiscal avulsa da SEFAZ (Deve ser emitida pelo leiloeiro e nos estados onde 
haja isenção de ICMS para esta operação, deve-se emitir a NF na modalidade 
onde conste a isenção). 
- Recibo do Leiloeiro (Nota de Venda – original e devidamente assinada). 
- Edital do Leilão. 
- CRV devidamente preenchido, reconhecido Firma por verdadeiro e averbado (se 
for o caso). 
- Cópia autenticada ou original da procuração pública e/ou subestabelecimentos 
do proprietário do veículo para que se verifique a cadeia de poderes desde o 
CNPJ da instituição proprietária até a assinatura do representante legal desta. 
- Observar se todos os atos, inclusive o reconhecimento de firma, foram feitos 
dentro do prazo de vigência de cada procuração. Caso esta condição seja 
satisfeita, o comprador poderá iniciar o procedimento a qualquer tempo, mesmo 
que a procuração da instituição esteja vencida. 
- Neste caso, não há necessidade de apresentação do documento de identificação 
do procurador que assinou o CRV. 
- Todas as procurações devem ser apresentadas em vias originais ou cópias 
autenticadas. 
- Em caso de perda do CRV, após a vistoria e emissão das taxas deve-se abrir 
protocolo e encaminhado para o setor de RENAVAM que verificará junto à UF de 
origem o número do documento e possíveis restrições do campo de observação. 
- Sempre que o veículo possuir a informação de “Circulação Vedada”, “Sinistrado” 
ou “Recuperado” no Campo de Observações do CRV, deverá ser requisitado o 
CSV. O cadastro deverá ser feito com a informação “Recuperado csv nº ...”. 
- Para o caso de atraso no prazo de transferência, deve-se lavrar o auto de 
infração correspondente levando-se em consideração a data da Nota de Venda do 
leilão. 



 

 
2.11. Veículo Adquirido por Herança 
 
- Escritura Pública de Inventário ou Alvará Judicial. 
- Certidão de Óbito. 
- CRV do veículo (na ausência deste, deverá ser anexado Boletim do Ocorrência 
ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Comprovação de Residência. 
- Abrir protocolo e  encaminhar processo à Assessoria Jurídica. 
- Necessário  parecer  jurídico  que  deverá  ser  anexado  após  a  formalização  
do processo. 
 
2.12. Veículo Adquirido por Doação 
 
- Oficio do órgão doador 
- Se o doador for Órgão Público, apresentar Diário Oficial que publicou a doação. 
- CRV devidamente preenchido e reconhecido Firma. 
- No caso de doação, o espaço valor no verso do CRV deve ser preenchido com a 
expressão DOAÇÃO, entretanto, essa informação não deverá ser colocada no 
cadastro. 
 
2.12. Veículo Adquirido por Seguradora 
 
- No caso de necessidade de 2ª via de CRV de veículo sinistrado, somente a 
Seguradora solicitará, visando posterior transferência de propriedade para a 
mesma. Obrigatoriamente deverá constar no campo de observação do CRV/CRLV 
a informação de “Proibida Circulação em Vias Públicas”. 
- Exigir-se-á apresentação da documentação referente ao processo de 
indenização, BOAT, se houver, relatório de avarias e fotografias do veículo 
acidentado. 
- Protocolar documentação e direcionar à Diretoria Operacional. 
 
2.13. Veículo Adquirido por Estrangeiro 
 
- CRV devidamente preenchido e reconhecido Firma. 
- Passaporte (com tradução juramentada, se for o caso) ou visto 
permanente/documento provisório de identidade, dentro do prazo de validade ou 
Registro Nacional de Estrangeiro. 
- Comprovante de endereço em nome do proprietário adquirente. 
 
2.14. Veículo Blindado 
 
- Para a transferência de propriedade de veículo já blindado e regularizado 
anteriormente, será exigida apresentação do Certificado de Registro em nome do 
comprador expedido pelo Exército além da autorização expedida pela SEIC – 
Portaria nº 55/2017-COLOG. 
- Caso o veículo já esteja com a blindagem registrada na documentação não há 
necessidade de apresentação de CSV. 
- Se a blindagem não estiver registrada no prontuário do veículo, além do CSV, 
será necessário apresentar Certificado de Registro e a Declaração de Blindagem 
expedidos pelo Exército – Portaria nº 55/2017-COLOG. 
- A validade do Certificado de Registro é de 3 (três) anos. 



 

 
2.15. Orientações Gerais quanto à Transferência de Propriedade: 
 
- 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 Operacional. 
- Em casos de veículos com Bloqueio Administrativo de Comunicação de Venda, o 
desbloqueio será efetivado no momento do cadastro do processo da Transferência 
de Propriedade, antes da emissão do CRV/CRLV. 
- Os veículos de propriedade de Concessionária, registrados em seu ativo 
permanente, só poderão ser transferidos através do CRV. 
- O prazo de trinta dias previsto no Art. 123, § 1º 233 do CTB para o proprietário 
adotar as providências necessárias à efetivação da transferência de propriedade 
será contado a partir da data mais antiga constante no verso do CRV até o 
pagamento da taxa referente ao serviço. O não cumprimento desse prazo 
caracteriza infração prevista no Art. 233 do CTB (código de enquadramento 692-
01).  
- Caso o CRV apresente rasura, manchas, dano, dilaceração, plastificação, 
apartado, mesmo que fixado com fitas adesivas, colas ou semelhantes de forma a 
não permitir  a plena identificação dos indicadores de segurança do documento, 
deverá ser solicitada segunda via do CRV por parte do VENDEDOR (conforme 
item 6.), para posteriormente solicitação da Transferência de Propriedade. 
- Poderão ser acatadas inversão de assinaturas entre comprador e vendedor, 
inversão de preenchimento de RG e CPF, desde que não existam rasuras ou 
preenchimentos inconsistentes ou com dados incorretos. 
- O preenchimento do campo “RG” poderá ser feito com a numeração de qualquer 
outro documento oficial de identificação, desde que este seja apresentado ao dar 
entrada no procedimento. 
- Pessoas sem alfabetização ou sem mobilidade para assinatura, proprietário 
comprador ou vendedor, deverão apresentar Procuração Pública à rogo para seu 
representante. 
- Quando da mudança de propriedade for de saída do ativo (propriedade) de 
Concessionária, fica a mesma desobrigada de apresentar Contrato Social, desde 
que a Concessionária esteja cadastrada na Controladoria. Apresentar Declaração 
de não alteração contratual (Controladoria). 
- Quando solicitada transferência de propriedade de veículo oriundo de outra UF 
(Mudança de UF) não será aceita a Vistoria Lacrada realizada por outro órgão que 
não seja o DETRAN/MA, conforme item 20. 
- Quando a solicitação de Transferência de Propriedade for feita por meio de 
procuração será obrigatório apresentação do documento de identificação pessoal 
(PF) do COMPRADOR/Outorgante (original ou cópia autenticada).  
- Em caso de preenchimento incorreto do CRV em nome da Pessoa Física e tendo 
a alienação sido lançada para a Pessoa Jurídica, tratando-se única e 
exclusivamente de Empresário Individual do tipo Micro Empreendedor Individual 
ou Microempresa, poderá ser acatado o CRV para fins de transferência de 
propriedade. Cabe destacar que rasuras não serão aceitas. 



 

3. REGISTRO DE GRAVAME 
 
- Compreende o serviço de atualização do cadastro do veículo na BIN e Base 
Local, em decorrência de informação de inclusão de gravame no SNG, afim de 
fazer constar no campo de observações do CRV/CRLV o gravame com a 
identificação da instituição credora (alienação fiduciária, reserva de domínio, 
penhor ou arrendamento mercantil) e expedição de CRV/CRLV. 
 
3.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT eIPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Gravame lançado pelo Agente Financeiro no SNG (Consultar na operação 773). 
- Registro do Contrato lançado na Base Local (Consultar na operação CLG) 
- Certificado de Registro de Veículo ou Declaração de Perda/Extravio (conforme 
anexo III desta portaria) ou Boletim de Ocorrência. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada (Exigível somente 30 (trinta) dias após o 
lançamento do gravame no SNG). 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmo requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide Anexo II desta portaria). 
 
3.2. Orientações quanto ao Registro de Gravame: 
 
- Nos casos de baixa e registro de gravame feitos simultaneamente e/ou 
conjugados a outros serviços, não deverá ser cobrada a taxa de Baixar de 
Gravame, apenas a de registro e as demais taxas pertinentes aos demais 
serviços, se for o caso. 
- Em caso de baixa e registro de gravame feitos simultaneamente e sem outros 
serviços conjugados, deve-se atentar apenas à data de lançamento do novo 
gravame para verificara necessidade de vistoria. 



 

4. BAIXA DE GRAVAME 
 
- Compreende o serviço de atualização do cadastro do veículo na BIN e Base 
Local, em decorrência de informação de baixa de gravame no SNG, em 
decorrência da quitação de um gravame (alienação fiduciária, reserva de domínio, 
penhor) e expedição de CRV/CRLV. 
 
4.1. Requisitos:  
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT eIPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- A informação da baixa do Gravame pelo Agente Financeiro no SNG (Consultar 
na operação 773). 
- Certificado de Registro de Veículo. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada (Exigível somente 30 (trinta) dias após a 
baixa do gravame no SNG). 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4 e subitens 
(vide Anexo II desta portaria). 
 
4.2. Orientações quanto à Baixa de Gravame: 
 
-  Para que o Agente Financeiro possa informar a Baixa de Gravame, deverá ter 
ocorrido previamente o registro do mesmo na Base Local com a devida emissão 
do CRV. 
- Para  os  casos  de  gravames  lançados  pelo  DETRAN,  anteriores  ao SNG 
(2004), deverá ser apresentado instrumento de liberação original, com firma 
reconhecida por verdadeira ou decisão judicial para os  casos  em  que  a 
empresa esteja baixada na Receita Federal. Nestes casos, a baixa será solicitada 
pela Coordenação de RENAVAM. 
- A baixa de gravame ocorrerá de forma automática na base local em até 10 dias 
da atualização da informação da baixa no SNG (Res. 689/2017 CONTRAN). 
- Após o gravame baixado na base local, o proprietário deverá arcar com os 
custos de reemissão do CRLV sem a informação do gravame, caso não queira 
aguardar até o próximo licenciamento (Res. 689/2017 CONTRAN). 
- Após o gravame baixado na base local, caso o proprietário queira um novo CRV 
sem a informação do gravame, deverá arcar com os custos de reemissão. 
- Caso o serviço solicitado não seja exclusivamente Baixa de Gravame e implique 
em reemissão do CRV, não deve ser cobrado serviço de Baixa de Gravame. 



 

5. CANCELAMENTO DE GRAVAME 
 
- Compreende  o serviço de liberação do sistema para que o Agente Financeiro 
cancele gravame lançado há mais de 30 (trinta) dias, desde que o gravame 
necessite de correções ou desistências justificadas. 
 
5.1. Requisitos:  
 
- Ofício contendo: os dados do veículo, e-mail para contato e explicação detalhada 
do motivo do cancelamento. 
- Procuração Pública da financeira dando poderes a quem assinou o ofício 
mencionado no item anterior ou contrato social em conformidade com Anexo II 
desta portaria. 
- Documentação que comprove o motivo alegado no ofício. 
 
5.2. Orientações 
 
- Após o trâmite de análise e deferimento, será encaminhada a taxa de 
cancelamento ao e-mail disponibilizado no ofício e somente após o pagamento 
será liberado o sistema para que o agente financeiro efetue o cancelamento do 
gravame. 
- Os documentos serão encaminhados pelo Agente Financeiro exclusivamente por 
e-mail, no seguinte endereço eletrônico: cancelamento.ma@b3.com.br  
- Contato da Central B3: 0300 152 9370 
- Contatos escritórios B3: (11) 4152 9355/9397/9380/9210. 
- Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: renavam@detran.ma.gov.br ou 
renavamdetran.ma@outlook.com ou no telefone: (98) 3089 2073. 
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6. SEGUNDA VIA DE CRV 
 
- Compreende o serviço de expedição de segunda via de CRV/CRLV devido sua 
inexistência, extravio, roubo ou furto, no caso em que este apresente rasura, 
manchas, dano, dilaceração, plastificação, apartado, mesmo que fixado com fitas 
adesivas, colas ou semelhantes, ou ainda por qualquer motivo que comprometa a 
legalidade ou legibilidade do documento. 
 
6.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT e infrações (em imposição de penalidade).. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Nos casos de rasura, manchas, dano, dilaceração, plastificação, apartado, 
mesmo que fixado com fitas adesivas, colas ou semelhantes, ou ainda por 
qualquer motivo que comprometa a legalidade ou legibilidade do documento, 
apresentar o próprio CRV nas condições em que se encontra. 
- Nos  casos  de  inexistência, extravio, roubo ou furto do  CRV apresentar  
Boletim  de Ocorrência ou  Declaração de Perda/Extravio, conforme modelo do 
anexo III desta portaria. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide Anexo II desta portaria). 
 
6.2. Orientações Gerais: 
 
- Caso haja bloqueio de Comunicação de Venda, a segunda via do CRV será 
expedida mediante solicitação do VENDEDOR, juntamente com Carta de 
Anuência assinada e Reconhecimento de Firma (por Autenticidade) do 
COMPRADOR (conforme anexo III desta portaria). Além do documento de 
identificação (original ou cópia autenticada) do COMPRADOR e VENDEDOR. 
- Quando for apresentado o CRV preenchido e reconhecido firma para solicitação 
de segunda via, caso o veículo não possua Comunicação de Venda, não há 
necessidade da Carta de Anuência. 
- Se o veículo possuir informação de gravame na modalidade de Arrendamento 
Mercantil (leasing), o arrendatário deverá procurar o Agente 
Financeiro/Proprietário e solicitar a devida autorização para emissão de segunda 
via. 

 Se houver comunicação de venda do banco proprietário em nome do 
arrendatário não há necessidade de solicitar carta de anuência. 

 Juntamente com a autorização para segunda via emitida pelo banco 
com reconhecimento por autenticidade, deverá ser apresenta 
procuração pública e/ou subestabelecimentos do Agente Financeiro 
(proprietário) para que se verifique a cadeia de poderes desde o CPNJ 
do banco até a assinatura do representante do Agente Financeiro na 
autorização. 

 Observar se todos os atos, inclusive o Reconhecimento de Firma, 
foram feitos dentro do prazo de vigência de cada procuração. Caso 
esta condição seja satisfeita, o COMPRADOR poderá iniciar o 
procedimento a qualquer tempo, mesmo que a procuração do banco 
esteja vencida. 



 

 Neste caso, não há necessidade de apresentação do documento de 
identificação do procurador que assinou a autorização. 

 Todas as procurações e autorizações devem ser apresentadas em 
vias originais ou cópias autenticadas. 

 
- Se houver informação de gravame para terceiro no SNG, a segunda via do 
CRV/CRLV deverá ser impressa com a informação “GRAV NOME DA PESSOA”. 
 
- Para os casos de 2ª via de veículo sinistrado ou com grande monta, somente a 
seguradora poderá solicitar a 2ª via nos termos do item 2.12 desta portaria. 
 
- Para os casos de segunda via de CRV de veículos com busca e apreensão, que 
já apresentem a Certidão  de Trânsito em Julgado, desobrigar a  apresentação  de 
documentos exigidos para pessoa jurídica quando se tratar de Agente Financeiro. 

 Neste caso deverá ser protocolado processo com a mencionada 
certidão, boletim de ocorrência ou declaração de perda/extravio 
relativo ao CRV, procuração e documento de identificação do 
representante legal, todos em cópias autenticadas. 



 

7. SEGUNDA VIA DE CRLV 
 
- Compreende o serviço de expedição de segunda via do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo devido sua inexistência, extravio, roubo ou furto, no 
caso em que este apresente rasura, manchas, dano, corte, dilaceração, 
plastificação, apartado, mesmo que fixado com fitas adesivas, colas ou 
semelhantes, ou ainda por qualquer motivo que comprometa a legalidade ou 
legibilidade do documento. 
 
7.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT e infrações (em imposição de penalidade).. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Nos casos de rasura, manchas, dano, corte, dilaceração, plastificação, apartado, 
mesmo que fixado com fitas adesivas, colas ou semelhantes, ou ainda por 
qualquer motivo que comprometa a legalidade ou legibilidade do documento, 
apresentar o próprio CRLV nas condições em que se encontra. 
- Nos  casos  de  inexistência, extravio, roubo ou furto do  CRLV apresentar  
Boletim  de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide Anexo II desta portaria). 
 
7.2. Orientações Gerais 
 
- O serviço de segunda via do CRLV não permite modificação de dados existentes 
no cadastro de registro do veículo. 
- O CRLV na versão digital poderá ser utilizado em substituição ao documento 
impresso (vide item 29) com possibilidade inclusive de compartilhamento. 
- Caso haja necessidade de substituição das placas por dano ou ausência das 
mesmas e estas ainda não sejam no padrão Mercosul, deverá ser apresentado 
CRV para que seja feito o devido processo de subtituição das mesmas. 



 

8. CÓPIA DE CRLV 
 
- Compreende o serviço de expedição de cópia do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo mediante apresentação do CRLV Original. 
 
8.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT e infrações (em imposição de penalidade).. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRLV em perfeito estado de conservação, caso contrário proceder com a 
solicitação de Segunda Via conforme item 7 e subitens. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide Anexo II desta portaria). 
- Caso a solicitação seja feita em uma Ciretran, o procedimento só deve ser feito 
mediante autorização do Diretor da Ciretran. 
- Caso o procedimento seja feito em um Posto Avançado, só deverá ser dado 
prosseguimento mendiante autorização do Coordenador do posto. 
- Em caso de procedimento feito pelo DETRAN sede, o processo só prosseguirá 
mediante autorização do diretor operacional. 
 
8.2. Orientações Gerais 
 
- O serviço de segunda Cópia de CRLV não permite modificação de dados 
existentes no cadastro de registro do veículo. 
- O CRLV na versão digital poderá ser utilizado em substituição ao documento 
impresso (vide item 29) com possibilidade inclusive de compartilhamento. 
 



 

9. MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA 
 
- Compreende o serviço de alteração das informações, nas bases BIN e Local, do 
cadastro do veículo e expedição de CRV/CRLV devido a mudança de alguma 
característica. 
- O conjunto de modificações permitidas pelo Denatran estão previstos na 
Resolução CONTRAN 292/2008 e suas alterações, incluindo aquelas feitas 
através da Portaria 38/2018 DENATRAN. 
 
9.1. Requisitos:  
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT e infrações (em imposição de penalidade).. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRV ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Duas Vistorias (uma antes, afim de solicitação de autorização para alteração, e 
outra depois da alteração em questão). 
- Caso o veículo já se apresente com a alteração feita, será necessária apenas 
uma vistoria. 
- Poderá ser acatada vistoria lacrada. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide anexo II desta portaria). 
 
9.2. Documentação complementar: 
 
- Nota Fiscal/DANFE da aquisição das peças substituidas (para peças novas). 
- Nota Fiscal/DANFE ou declaração reconhecida por autenticidade do proprietário 
do veículo que originou o equipamento adquirido (para peças usadas).  
- Nota   Fiscal/DANFE   da   prestação   dos   serviços   ou   declaração   com   
firma reconhecida por autenticidade informando os serviços executados. 
- Certificado de Segurança Veicular expedido por Instituição credenciada pelo 
DENATRAN (exceto para os casos de alteração de cor, onde não há necessidade 
de inspeção de CSV). 
 
9.3. Orientações para Mudança de Características: 
 
- Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da 
autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo alteração de 
suas características de fábrica, conforme Art. 98 do CTB. Caso a alteração  de  
característica seja realizada sem a prévia autorização,  será lavrado auto de 
infração, conforme previsto no Art. 230, inciso VII, do CTB (códigos de 
enquadramento: 661-01 – para cor e 661-02 – para demais características). 
- A mudança de motor para outro de especificações diferentes do original de 
fábrica configura Mudança de Característica, entretanto não há necessidade de 
vistoria prévia e nem da lavratura do auto de infração conforme Art. 230 VII do 
CTB. 
- Para lavratura do auto de infração por atraso no prazo de transferência, nos 
processos em que fora solicitada autorização prévia para alteração de 
característica, deve-se considerar a data de execução e aprovação da primeira 
vistoria. 



 

- A mudança de combustível de gasolina ou álcool para o ciclo diesel dependerá 
da prévia  autorização  da  Autoridade  de  Trânsito.  Assim  sendo,  “fica  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 pessoa é 
70 kg – setenta quilogramas (Portaria nº 23 do DNC). 
- Não poderão ser convertidos para o ciclo diesel, por não atenderem o disposto 
na Portaria nº 23/1993 do DNC – Departamento Nacional de Combustível, os 
seguintes veículos: FORD/F1000, PAMPA e F75; GM/CHEVROLET C10. A10 e 
VERANEIO E VW/SAVEIRO. 
- Nos casos de mudança de cor em que o veículo se apresente ainda na cor 
original, o processo de vistoria será a autorização necessária e suficiente para que 
o proprietário faça a mudança. 
- Nos casos de mudança de cor em que o veículo se apresente com a cor já 
alterada, deverá ser anexada a NF de serviço ou a declaração do feito com firma 
reconhecida por autenticidade. 
- Veículos que passarem por processo de alteração de cor através de 
envelopamento/adesivagem, além da alteração da mesma no campo específico, 
deverá ser informado no campo de observação do CRV/CRLV a inscrição 
“ADESIVADO”. Adesivagem na mesma cor não configura Mudança de 
Característica e portanto não há necessidade de regularização prévia. 
- Cor “FANTASIA” deve ser informada caso não haja predominância de qualquer 
uma das cores. 
- A   retirada   da   alteração   de   comando   duplo   para   veículos   de   categoria 
aprendizagem deverá passar pelo procedimento de CSV. 
- As transformações permitidas (veículos cujas alterações incluem o código da 
marca/modelo) estão previstas na Portaria 160/2017 e devem ser precedidas de 
C.A.T. 
- Nos casos de mudança de UF que necessitem passar CSV, todo o cadastro do 
veículo deverá ser feito antes da emissão da autorização (206/204 + AVP + 227). 



 

10. MUDANÇA DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO (UF) 
 
- Compreende o serviço de atualização das informações, nas bases BIN e Local, 
do cadastro do veículo/proprietário e expedição de CRV/CRLV devido a mudança 
de domícilio para o estado do Maranhão. 
 
10.1. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro 
DPVAT, incluindo os débitos do ano atual que devem ser pagos integralmente, 
além de infrações (em imposição de penalidade). 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRV, em perfeito estado de conservação. 
- Comprovante ou Declaração de Residência nos termos do item 26.27 das 
orientações gerais desta portaria, exceto PJ. 
- Vistoria Veicular (só serão aceitas vistorias lacradas feitas dentro das 
circunscrições do Maranhão). 
 
10.1.1. Requisitos Específicos: 
 
- Para veículos de pessoa física: mesmos requisitos do item 1.2.3.  
- Para veículo adquirido por Pessoa Jurídica: de acordo com o tipo de PJ, 
conforme  Anexo II desta portaria. 
- Caso o veículo a ser transferido para UF Maranhão possua gravame ativo (773) 
é necessário que a informação esteja na Base do Maranhão. Bem como o registro 
de contrato (CLG). 
 
10.2. Orientações para Trânsferência de estado (UF): 
 
- A ausência de débitos e bloqueios deve ser consultada antes da realização da 
vistoria (206/912/921/902). 
- Nas mudanças de UF em que o veículo ostente placas que não sejam no padrão 
Mercosul, deverá ser feita substituição da PIV para o novo padrão – Res. 
CONTRAN 780/2019. 
- Caso o veículo já possuia PIV no padrão Mercosul, não haverá necessidade de 
troca de placas, caso as mesmas estejam em bom estado de conservação. 
- Nas mudanças de UF em que haja necessidade de procedimento de CSV, deve-
se proceder com o cadastramento do mesmo na base local antes da emissão da 
autorização (206/204 + AVP + 227). 
- Nas mudanças de UF em que haja necessidade de regravação de motor ou 
chassi, deve-se proceder com o cadastramento do mesmo na base local antes da 
emissão da autorização (206/204 + AVP + 227). 
- Endereço Tributário: para a mudança de endereço tributário de PJ será 
necessária filial da empresa no Maranhão ou residência fixa de um dos sócios da 
empresa. Lei 7799/2002. Decreto 20685/2004 – Gov. MA. 
- As transferências de estado (UF) de veículos para a Base do Maranhão serão 
suspensas no mês de Dezembro de cada ano com data a ser definida pela 
Diretoria Operacional por meio de memorando circular e retorno das 
transferências a partir de Janeiro seguinte. 
- Para o caso de veículos em transferência de estado (UF) em que não haja 
acesso ao número de identificação do motor, deverá ser preenchida declaração, 



 

sob responsabilidade pela procedência do motor por parte do 
proprietário/adquirente, com reconhecimento de firma por autenticidade. 
- As informações constante no Campo de Observação do CRV/CRLV deverão ser 
obrigatoriamente mantidas no cadastro, bem como nas mudanças de UF em que o 
sistema puxe histórico de observações anteriores. 
- Para os veículos que possuirem no Campo de Observação a inscrição de 
“Circulação Vedada”, deverá obrigatoriamente passar por CSV e deverá constar 
no campo de observação “Recuperado CSV xxxxxxxxx”. 
- O Atendente deverá observer com muito critério o CRV, fazer chacagem com a 
base local de registro do veículo, antes de operacionalizar qualquer operação. 
- Nos casos de veículos de outra UF que estejam com bloqueio de média monta, a 
solicitação do CSV é feito através do Renavam ao Detran de origem. 
 



 

11. MUDANÇA DE CATEGORIA 
 
- Compreende o serviço de alteração na BIN e base local do registro do veículo 
referente à sua categoria (particular, aluguel, aprendizagem ou oficial) e expedir 
novo CRV/CRLV. 
 
11.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Certificado de Registro de Veículo ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de 
Perda/Extravio. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide anexo II desta portaria). 
 
11.2. Orientações para mudança de categoria de veículo: 
 
- Mudança de categoria de veículos indo para aluguel, atentar aos requisitos 
previstos no item 1.3.1 e seus subitens. 
- Mudança da categoria de veículos indo para aprendizagem, atentar aos 
requisitos de documentação previstos no item 1.2.4. e subitens (vide anexo II 
desta portaria); além disto, deverá se providenciar todo o trâmite de vistoria, CSV 
(se for o caso); segunda vistoria já com o checklist atendido de caracterização do 
veículo desta categoria; só então abrir processo administrativo direcionado à 
Controladoria. 
- Nos processos abertos por São Luís, deverá ser solicitada autorização de vistoria 
junto à Controladoria, antes do início dos trâmites previstos anteriormente. 
- Nos processos feitos através das CIRETRANs, após todo o ciclo de vistoria, CSV 
e emissão de taxas, deverá ser digitalizada a documentação e enviada à Ação 
Regional que fará a abertura do processo administrativo. 
- Veículos com isenção de IPVA, na categoria alguel ou oficial, que passarão a ser 
particulares, deverão procurar a SEFAZ previamente para encerramento do 
benefício tributário. 
- Veículos que serão registrados na categoria oficial, não necessitam pagar taxas 
de serviço, apenas as solicitações de placas, quando necessário. 
- Mudança  de  categoria  de  aprendizagem  para  particular deverá  ser retirada  
a adaptação  de  comando duplo, apresentar CSV e descaracterização (faixas e 
logomarca do CFC). 
- Necessário fazer a troca de placas para este serviço – Res. CONTRAN 
780/2019.



 

12. MUDANÇA DE MUNICÍPIO 
 
- Compreende o serviço de atualização das informações, nas bases BIN e Local, 
do cadastro do veículo/proprietário e expedição de CRV/CRLV devido a mudança 
de domícilio para outro muncípio do estado do Maranhão. 
 
12.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Certificado de Registro de Veículo ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de 
Perda/Extravio. 
- Comprovante de Residência ou Declaração de Residência nos termos do item 
26.27 das orientações gerais desta portaria. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide anexo II desta portaria). 
 
12.2. Orientações para mudança de município: 
 
- Caso o veículo não ostente PIV no padrão Mercosul, deverá ser solicitada 
substituição das mesmas para o novo padrão. 
- Caso o veículo já apresente PIV no padrão Mercosul, não haverá necessidade 
de troca de placas, caso as mesmas estejam em bom estado de conservação. 



 

13. MUDANÇA DE DADOS DO PROPRIETÁRIO/VEÍCULO 
 
- Serviço de atualização na BIN e na Base Local do registro  do  veículo  quando 
solicitado, referente aos dados do seu proprietário (nome, RG, CPF e 
domicilio/residência dentro do mesmo Município) e expedir novo CRV/CRLV. 
 
13.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Certificado de Registro de Veículo ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de 
Perda/Extravio. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens 
(vide anexo II desta portaria). 
 
13.2. Orientações para mudança de dados: 
 
- Em  caso  de  atualização  de  endereço,  dentro  do  mesmo  Município,  não 
implicando na emissão  de  CRV,  não  será  cobrada  a  taxa  de mudança de 
dados, sendo possível alteração do endereço na operação 230 no próprio balcão 
de atendimento, sendo necessário comprovação de residência nos termos do item 
26.27 e seus subitens das orientações gerais desta portaria. 
- Em caso de atualização de endereço (dentro do mesmo Município), alteração de 
dados do registro do veículo ou do proprietário (que não seja o CPF/CNPJ) que 
implicar na emissão de CRV, para este serviço será cobrada a taxa Mudança de 
Dados do Proprietário/Veículo (cód. 12). Será necessária Vistoria Veicular ou 
Vistoria Lacrada e Comprovação de Residência nos termos do item 26.27. 
- Para os casos em que o proprietário solicitar voluntariamento a substituição da 
PIV para o padrão Mersocul de forma isolada, deverá ser aberto este serviço. 
 
13.3. Inclusão de Possuidor – Res. 339/2010 CONTRAN: 
 
- Anexar apenas  o CRLV do ano vigente. 
- Só será permitido esta anotação em veículos na categoria aluguel. 
- Caso o veículo já esteja licenciado no ano vigente não há necessidade de 
apresentar novamente os documentos conforme item 1.3.1 desta portaria. 
- A anotação será feita mediante contrato de comodato, aluguel ou arrendamento, 
registrado em cartório. 
- Protocolar processo administrativo que poderá ser tratado no 
DETRAN/CIRETRAN/Posto Avançado. 
- Deverá constar no CRLV do veículo a anotação do possuidor da seguinte 
maneira “Poss + CPF/CNPJ + dd/mm/aaaa”, sendo a última partícula a data de 
término do contrato, quando houver. 
- Utilizar operação AOC para inserir a referida observação. 
- A baixa da anotação, caso não esteja prevista no contrato, deverá ser precedida 
do instrumento de distrato registrado  em cartório. 
- A baixa se dará de forma automática para os contratos que tenham data de 
finalização sem prejuizo de emissão de um novo CRLV. 



 

- Para o serviço de inclusão ou de baixa deverá ser cobrada taxa de “Alteração de 
Dados/Característica Especial” (cód. 76). 



 

14. MUDANÇA DE PLACA DE 02 LETRAS PARA PADRÃO MERCOSUL 
 
- Compreende o serviço de mudança de Placa de Identificação Veicular (PIV) de 
veículo registrado no Órgão ou Entidade Executiva de Trânsito que ainda possua 
o modelo de duas letras – antiga placa amarela – para fins de registro, 
licenciamento e atualização para o atual modelo de PIV, mediante pré-cadastrado 
na BIN, a partir de protocolo junto ao DENATRAN. 
 
14.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Comprovação de Residência. 
- CRV/CRLV ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada 
 
14.1.1. Requisitos específicos: 
 
- 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, potência/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) 
 
- Vistoria contendo, no minimo, identificação do chassi, do motor e 7 (sete) fotos 
nitidas do veículo apresentando a vista frontal, lateral direita, lateral esquerda, 
traseira, motor, chassi e câmbio, e Cópia autenticada da declaração de motor, 
redigida conforme modelo descrito na Portaria nº 266/17 - DENATRAN. 
 
14.2. Orientação para mudança de PIV duas letra para atual modelo de PIV: 
 
1. Para este procedimento será necessário que a documentação prevista seja 
formalizada através de Processo/protocolo/CIRETRAN/Postos e encaminhado 
para análise na Coordenação de RENAVAM 
3. Após o lançamento das informações na BIN a documentação sera devolvida 
para conclusão do cadastro na base nacional e local, similar a um primeiro 
emplacamento, verificado os devidos trâmites junto à SEFAZ. 
4. Serão emitidas as taxas pertinentes ao processo. 
5. Veículos com placa de 2 letras de outra UF, deve atualizar em seu estado de 
origem antes da transferência. 
 



 

15. REGRAVAÇÃO DE CHASSI/MOTOR 
 
- Compreende os serviços relativos ao Número de Identificação Veicular 
(NIV/Chassi) e número de identificação do motor. 
 
15.1. Requisitos Gerais para regração:  
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT eIPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRV ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Vistoria Veicular ou Vistoria Lacrada.  
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
- Autorização emitida pela Coordenação de RENAVAM 
- Para os casos de dublê, apresentar Laudo do ICRIM. 
 
15.2. Orientações Gerais: 
 
- Após a execução do serviço a empresa credenciada que o executou deverá 
emitir NF que deverá ser anexada ao processo de regularização. 
- Veículos recuperados de roubo/furto que tiveram seus caracteres identificadores 
adulterados, far-se-á necesário regravar o número original de fábrica com a 
particular REM. A informação da particular deverá constar no CRV/CRLV. 
- Para as regravações de motor, será gerado um sequencial de gravação pela 
Coordenação de RENAVAM. 
- Veículos com desgaste/corrosão em seu número de chassi terá sua regravação 
necessária com a informação da particular REM. A informação da particular 
deverá constar no CRV/CRLV. 
- O serviço será efetuado mediante 02 (duas) vistorias; uma que identificou a 
necessidade do serviço e outra após sua efetivação. 
- A autorização para regravação do chassi ou motor será expedida pela 
Coordenação de RENAVAM. 
- A  regravação  será  efetivada  por  Empresa  credenciada  pelo  DETRAN. 
- Se a gravação do chassi ou motor for feita sem a autorização prévia do 
DETRAN, será necessária identificação pelo ICRIM para posterior regravação. 
- Nos veículos reboque e semi-reboque, as gravações do NIV serão feitas, no 
mínimo, em dois pontos distintos do chassi. 
- Quando houver solicitação de serviço de regravação de número de chassi, 
conjugado com gravação de número de motor, ou motor não coincidir com o 
cadastro do veículo, será necessária o Laudo Pericial do ICRIM. 
- Em caso de indício de delito sobre as gravações identificadoras do veículo o 
mesmo deverá ser encaminhado ao ICRIM. 
- Considerar para efeito de lavratura do auto de infração por atraso de 
transferência a data de execução e aprovação na primeira vistoria. 
- Quando laudo do ICRIM não conseguir constatar a numeração original do bloco 
do motor, deverá ser solicitada a troca do mesmo por outro com a devida 
procedência. 
- Reter CRV em caso de encaminhamento do veículo para perícia do ICRIM. 
- Quando o laudo o ICRIM for o motivador inicial da solicitação de regravação do 
motor ou do chassi, não há necessidade de se fazer vistoria prévia, apenas a 
segunda vistoria do procedimento. 



 

16. MUDANÇA DE MOTOR 
 
- Compreende os serviços relacionados ao motor do veículo e seu número de 
identificação. 
 
16.1. Requisitos: 
 
- Inexistência de débitos de infração (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT 
e IPVA 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrative e/ou acidente de trânsito de 
média e grande monta. 
- Inexistência de registro de roubo/furto. 
- CRV ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- Nota Fiscal/DANFE do motor contendo a numeração identificadora do mesmo. 
- Declaração ou Nota Fiscal de serviço da Oficina que fez a troca do motor, 
informando os dados do veículo, bem como o motor substituído e com firma 
reconhecida por autenticidade. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
- Autorização do agente financeiro (proprietário  Leasing). 
- Vistoria veicular ou vistoria lacrada. 
 
16.2. Orientações: 
 
1.  A  regularização  de  registro  de  veículos  que  apresentam  motor/bloco  sem 
numeração de origem se dará gravando, no bloco do motor, numeração fornecida 
pela Coordenação de RENAVAM/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 apresentação da pertinente nota fiscal/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 autenticidade) 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. 
2. Para mudança de motor com as mesmas características do motor original não 
será necessária autorização prévia do DETRAN. 
3. Todos os requisitos relativos a motor estão previstos na Res.CONTRAN 
282/2008. 



 

17. PLACAS 
 
- Compreende os serviços relativos às Placas de Identificação Veicular (PIV), sua 
substituição e/ou adequação à resolução 780/2019 – CONTRAN. 
 
17.1. Requisitos Gerais para requisição de placas: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRV. 
- Vistoria veicular ou vistoria lacrada 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
17.2. Substituição de Placa em Trânsito: 
 
- Os veículos que já estejam com as placas de acordo com a Res. CONTRAN 
780/2019 e necessitarem substituir uma ou ambas as placas, poderão solicitar em 
qualquer unidade da federação mediante apresentação do CRV e do Boletim do 
Ocorrência informando extravio da placa. 
- Os veículos que possuem PIV em desacordo com a Res. CONTRAN 780/2019, 
que pertencem a outras UFs e que venham a necessitar de confecção da placas 
identificadoras no estado do Maranhão, devem proceder com a mudança de UF 
ou procurar o Estado de origem para proceder com o trâmite de troca de placas. 
 
17.3. Placas Clonadas – Regulamentada a troca de placas clonadas através da 
Portaria nº 654/2016/DETRAN/MA. 
 
- Deverá ser aberto processo administrativo e encaminhado à Diretoria 
Operacional. 
 
17.4. Placas Sigilosas/Especiais 
 
- Veículos em  serviço reservado de  caráter policial poderá ter placas especiais, 
sigilosas. A atribuição das placas dar-se-á mediante solicitação oficial do Órgão 
requisitante, que após analisado e deferido pela Diretoria Geral do DETRAN 
encaminhará o Processo para a Coordenação 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. 
 
17.5. Extensor de Caçamba e Régua de Sinalização: 
 
- Sempre que houver transporte de excesso 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 fixada à estrutura. Emitir taxa de substituição 
de placa e EAP da mesma. Necessário fazer vistoria para verificar o correto 
funcionamento. Res. 780/2019. 
 
 



 

17.6. Orientações Gerais: 
 
- Após a substituição as placas antigas juntamente dos lacres, quando houver, 
deverão ser devolvidos para posterior inutilização com objetivo de se evitar uso 
indevido. 
 
- A substituição das placas, afim de adequação às especificações da Res. 
780/2019, será necessária quando solicitados os serviços de Transferênica de UF 
(caso veículo ainda não ostente PIV padrão Mercosul), Mudança de Município 
(caso veículo ainda não ostente PIV padrão Mercosul) e/ou Mudança de Categoria 
(independente do modelo ostentado); quando qualquer uma se encontrar 
quebrada, danificada e/ou ilegível em qualquer outro serviço solicitado mediante 
vistoria, ou ainda quando do seu extravio, roubo ou furto; ou caso o proprietário 
tenha interesse (vide serviço de Mudança de Dados do Proprietário/Veículo). 
- As placas no padrão cinza, que necessitarem apenas de relacração, poderá 
solicitar junto ao DETRAN/CIRETRAN a reposição do lacre somente enquanto 
durar o estoque do órgão. Após isto deverá ser solicitada mudança para o padrão 
Mercosul. 
 



 

18. COMUNICAÇÃO DE VENDA 
 
- Compreende o serviço de informação ao Órgão Executivo de Trânsito a venda 
de veículo afim de isentar o proprietário/vendedor, a partir da data de 
comunicação da venda, da responsabilidade solidária pelas penalidades impostas 
e suas reincidências, civil e penalmente. 
 
18.1. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Inexistência de gravame em nome do proprietário/vendedor. 
- Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido, assinado e 
reconhecido firma pelo proprietário/vendedor e comprador (cópia autenticada) – 
Art. 134 CTB. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
18.2. Procedimento: 
 
- Após pagamento da taxa (cód. 7 – R$ 38,53) de comunicado de venda, o 
interessado deverá dirigir-se ao atendimento geral para proceder com o registro. 
- Não há necessidade de abertura de processo administrativo. 
- Deverá ser consultado CPP para verificar pagamento e caso não conste 
compensação, anexar uma cópia do comprovante. 
- Após o atendente efetuar e concluir a operação 231, o sistema emitirá uma tela 
informativa que deverá ser solicitado ciência, datação e assinatura do 
comunicante. 
- Deverá ser destacado e entregue o canhoto do comprovante do proprietário e o 
termo deverá ser juntado aos demais documentos para envio ao arquivo. 
 
18.3. Orientações Gerais: 
 
- A retirada do comunicado de venda, seja por motivo de segunda via do CRV ou 
por desistência do proprietário/vendedor, será necessário carta de anuência feita 
pelo comprador do veículo que consta no registro do comunicado de venda. 
- O proprietário do veículo não se isenta da responsabilidade solidária pelas 
penalidades aplicadas e suas reincidências enquanto não for feita a comunicação 
de venda, prevista no CTB, ou a mudança de propriedade. 
- A comunicação de venda não é permitida para veículos com gravame ativo em 
nome do proprietário/vendedor. 
- No caso de veículo com Arrendamento Mercantil (leasing), o arrendatário não 
poderá fazer a comunicação de venda, somente a instituição financeira. 
- Enquanto o comprador não efetuar a transferência de propriedade, nenhum 
serviço poderá ser efetuado para o veículo, apenas os serviços de mudança de 
propriedade isolado ou conjugado com mudança de UF são permitidos desde que 
seja para o proprietário informado na Comunicação de Venda. 
- O Comunicado de Venda poderá também ser feito a qualquer época, tendo seus 
efeitos legais a partir da data da comunicação. 
- Este restrição impede o licenciamento, gerando desta forma, um bloqueio 
administrativo, até que a mudança de propriedade seja efetuada. 



 

- Veículos recolhidos, custodiados, com bloqueio de comunicação de venda, 
devem ser regularizados com sua devida transferência de propriedade. 



 

19. BLOQUEIO/DESBLOQUEIO 
 
- 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. Em questões de vistoria – bloqueio de vistoria – LBV. 
5. Nos casos de dublê, enquanto durar a investigação. 
6. Impedem a circulação, licenciamento, venda e/ou transferência para outra UF. 
7. Por solicitação do proprietário (procurador) por questões de interesse pessoal 
 
19.1. Tipos: 
 
Bloqueio Judicial – Determinado pelo Poder Judiciário tais como ações, acidente 
de trânsito,  busca e apreensão, penhora, apropriação indébita entre outras. Esta 
modalidade normalmente é inserida diretamente pelo poder judiciário. 
 
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  ou Primeiro Emplacamento em recusa, constatada alguma irregularidade, à 
mudança para a base do Maranhão. 
 
Bloqueio Policial – Roubo/Furto e Investigação. 
 
19.2. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos vencidos de infrações, taxas, DPVAT e IPVA 
- Inexistência de outro bloqueio administrativo ou judicial 
- Inexistência de registro de roubo/furto 
- CRV ou Boletim de Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio. 
- CSV, para desbloqueio de média ou grande monta (veículo com reajuste de 
classificação de danos de monta). 
- Laudo de Vistoria no DETRAN/CIRETRAN/Postos Avançados. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
19.3. Desbloqueio de Média/Grande Monta: 
 
- Requisitos da Res. CONTRAN 544/2015. 
- Comprovante de pagamento da taxa para o service (taxa mudança de dados 
proprietário/veiculo R$ 129,83). 
- Comprovação de Residência. 
- Alvará vigente (casos de aluguel). 
 
 
 
 



 

19.4. Orientações Gerais: 
 
- Bloqueios judiciais inseridos através do RENAJUD, na BIN, seu desbloqueio se 
dará somente através do RENAJUD. 
- 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. 
- Bloqueios judiciais inseridos através de Ofício encaminhado ao DETRAN, 
somente através de Oficio, citando o numero do Processo de bloqueio, será 
desbloqueado. 
- Bloqueio por roubo/furto, somente será desbloqueado pela Policia Civil. 
- Desbloqueio de média monta, deverá atender a Resolução 544/15 e toda 
documentação prevista será protocolado processo administrativo e encaminhado 
para análise e desbloqueio na Diretoria Operacional. Os processos oriundos de 
CIRETRANS, após o desbloqueio deverão ser finalizados com emissão de 
CRV/CRLV em suas respectivas CIRETRANS. 
- Veículos autuados e/ou bloqueados com documentação recolhida na Diretoria 
Operacional, para fins de desbloqueio, apresentar comprovação de correção do 
motivo da autuação que poderá ser Laudo de Vistoria ou Vistoria Lacrada. 
- Poderá ser realizada a transferência de propriedade conjuntamente com o 
desbloqueio de monta, desde que o CRV esteja devidamente preenchido para o 
novo proprietário. 
- Havendo bloqueio judicial, o service só sera executado se o bloqueio não o 
proibir.



 

20. VISTORIA 
 
- Compreende o serviço de vistoria de identificação veicular com o objetivo de 
verificar a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação, a 
legitimidade da propriedade, se o veículo dispõe dos equipamentos obrigatórios e 
se estão funcionais, e se suas características originais foram modificadas e, caso 
constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no 
prontuário do veículo, garantindo as condições necessárias de segurança viária. 
Resolução 466/13 – CONTRAN 
 
20.1. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, 
DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmo requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
20.2. Vistoria Lacrada: 
 
- Realizada em veículo registrado em estado diferente daquele onde está sendo 
solicitada a vistoria, podendo ser realizada no Maranhão em veículo registrado em 
outro estado ou o contrário. É realizada em ficha timbrada conhecida como 
LAUDO DE VISTORIA e é acompanhada de fotos do veículo, decalques dos 
números de identificação e ofício endereçado ao Detran onde o veículo é 
registrado. 
 
- Se for feita eletronicamente, bastará o laudo válido e o ofício que seguirá no 
envelope lacrado. 
 
20.2.1. Vistoria lacrada RECEBIDA de outra UF: 
 
- É válida para todos os serviços realizados pelo Detran/MA, exceto mudança de 
UF, devendo, neste caso, ser realizado o procedimento de transferência do 
veículo para a UF em que ele se encontra. 
- Deverá conter ofício e laudo ou ficha de vistoria com fotografias e decalques do 
veículo e seus números de identificação. 
- Independente do direcionamento do ofício, a vistoria poderá ser acatada para 
qualquer dos serviços  permitidos. 
- Prazo de 30 dias a partir da sua realização. 
- Todos os documentos deverão estar contidos em envelope ou envólucro lacrado. 
 
20.2.2. Vistoria Lacrada realizada no Maranhão enviada para CIRETRAN, 
Posto Avançado ou sede do Detran/MA: 
 
- Servirá para qualquer serviço de veículo. 
- Documentos que devem estar contidos em envelope lacrado: Laudo de Vistoria; 
Memorando com dados dos veículos, serviço solicitado e identificação do destino, 
assinado assinado pelo vistoriador e supervisor de vistoria ou equivalente; 
Fotografias do veículo. 
 
 



 

20.2.3. Orientações gerais acerca da Vistoria Lacrada: 
 
- A vistoria deverá ser assinada e encaminhada através de ofício da autoridade 
competente onde o veículo foi vistoriado com identificação do destinatário, em 
envelope lacrado, juntamente com fotografias do veículos, capturadas de vários 
ângulos, bem como da placa, números e demais itens de identificação. 
 
- Deverá ser assinada pelo Vistoriador e/ou autoridade imediatamente superior. 
 
- Sua validade será de 30 (trinta) dias ou conforme a data informada na vistoria. 
 
- A informação da numeração NIV/chassi e do motor deverá ser decalcada e/ou 
fotografada. 
 
20.3. Vistoria Especial ou Vistoria Móvel: 
 
- Vistoria realizada fora das instalações do Detran, dentro do estado do Maranhão, 
para os casos previstos na Res. 737/2018 do CONTRAN. 
- A realização da vistoria móvel ocorrerá mediante agendamento e prévia análise 
do pedido, local de realização e documentação necessária. 
- Quando da vistoria em via pública, o Vistoriador deverá sinalizar a via enquanto a 
vistoria estiver sendo realizada. 
- No caso de deslocamento de vistoriador para pernoite deverá ser solicitada diária 
- Quando Pessoa Jurídica solicitar vistoria móvel de até 03 (três) veículos será 
cobrada somente uma única taxa. [Cód. 60]. 
 
20.3.1. Hipóteses que serão autorizadas Vistoria Móvel: 
 
- Veículo indenizado integralmente por companhia seguradora, em razão de 
sinistro, devendo a vistoria ser realizada no respectivo pátio da seguradora, 
exclusivamente para fins de registro em nome da seguradora autorizada ou de 
terceiro adquirente. 
- Veículo recuperado por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou 
entrega amigável, ou por ela alienado, devendo a vistoria ser realizada no 
respectivo pátio da instituição financeira, exclusivamente para fins de registro em 
nome da instituição autorizada ou de terceiro adquirente. 
- Veículo adquirido ou comercializado por pessoa jurídica cujo objeto social 
preveja a comercialização de veículos novos e/ou usados, devendo a vistoria ser 
realizada no respectivo estabelecimento comercial, desde que a referida pessoa 
jurídica seja adquirente ou proprietária registrada do veículo vistoriado. 
- Veículo apreendido em pátio público e cuja liberação esteja condicionada a 
serviço dependente de vistoria. 
- Veículo relacionado para leilão e veículo leiloado. 
- Veículo com peso bruto total superior a 10t. 
 
20.4. Laudo de Vistoria: 
 
- Utilizada quando da impossibilidade da emissão da Ficha de Vistoria (EFV) ou 
vistoria eletrônica devido a bloqueios existentes ou impedimentos técnicos 
operacionais do Detran/MA. 
- Veículos  autuados  com  documentação  recolhida  (CRLV  ou  CNH)  na  
DiretoriaOperacional. 



 

20.5. Vistoria Itinerante: 
 
- Verificar previamente se a localidade onde será prestado o serviço terá 
disponibilidade de computadores e impressoras. 
 
- Em caso negativo, solicitar entrega prévia de documentação para que as fichas 
de vistoria sejam emitidas previamente. 
 
- Estabelecer junto às estampadoras canal de telefone ou e-mail onde os clientes 
possam entrar em contato caso existam solicitações de placa a serem fechadas. 
 
20.6. Orientações Gerais: 
 
- Qualquer tipo de Ficha de Vistoria não poderá conter rasura, borrões ou qualquer 
tipo de corretivo em seu preenchimento, sob pena de ser rejeitada. 
- Laudo de Vistoria deverá conter imagens do veículo. 
- Vistoria eletrônica feitas na região metropolitana poderão ser acatadas em 
qualquer posto de atendimento dentro da mesma região para fins de emissão de 
taxas e prosseguimento do processo. 
- As vistorias feitas em Ciretrans só poderão prosseguir no DETRAN/sede ou 
Postos Avançados se seguirem o fluxo e o formato de vistoria lacrada. O contrário 
também é válido. 



 

21. CERTIDÃO 
 
- Compreende o serviço de solicitação de documento com fé pública, emitido pelo 
DETRAN, que certifica informações de cadastro de veículos ou propriedade 
destes, informações de interesse particular, de interesse 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. 
 
21.1. Requisitos Gerais: 
 
- Deverá ser feita a identificação do interessado, nos termos dos itens 1.2.3 e 
subitens, do itens 1.2.4 e subitens. 
- Pagamento de taxa de serviço [Cód. 06]. 
- Após verificação do pagamento da taxa, o atendente fará o levantamento das 
informações solicitadas pelo usuário para confecção do documento. 
- Após redigir, o termo deverá ser assinado pelo coordenador local e entregue 
imediatamente ao interessado. 
- A certidão deverá ser confeccionada no momente do atendimento. 
 
22.2. Orientações: 
 
- Poder-se-á acolher solicitação de certidão por parentes de primeiro grau para 
fins de inventário, comprovado através da certidão de óbito e dos documentos de 
identificação. 
- A Certidão poderá ser solicitada por proprietário, procurador, Poder Judiciário ou 
outros órgãos. 
- A Certidão poderá ser emitida na Sede do Detran, CIRETRANs ou Postos 
Avançados. 
- As Certidões relativas a veículos serão obrigatoriamente assinadas pelos 
Coordenadores de Atendimento da sede, pelo Coordenadores dos Postos 
Avançados, pelos Diretores das Ciretrans, pelo Diretor Operacional ou pelo 
Coordenador de Veículos, observando o local de sua emissão. 



 

22. CUSTÓDIA E LIBERAÇÃO  
 
- Compreende os procedimentos de registro de custódia de veículo removido em fiscalização de 
trânsito e custodiado pelo Detran em pátio próprio e/ou pátio de empresa concessionária e sua 
devida liberação do veículo. 
 
22.1. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos vencidos como IPVA, Taxas de Licenciamento, Seguro DPVAT e infrações 
(em imposição de penalidade).. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- CRLV vigente 
- Condutor habilitado para a categoria do veículo 
- Vistoria Veicular 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens.  
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
22.2. Orientações Gerais: 
 
- Todo veículo removido em fiscalização de trânsito deverá possuir em seu cadastro a informação 
de custódia de acordo com o pátio em que se encontra (EFR ou RAC), bem como o registro da 
infração que motivou sua remoção.  
- A liberação dar-se-á, após cumpridos todos os requisitos necessários, mediante informação 
inserida no Sistema (EFL ou RLC), de acordo com o pátio em que se encontra o veículo. 
- Nos casos de veículo seja transferido de pátio próprio do Detran/CIRETRAN para pátio da 
empresa concessionária dos serviços de remoção e custódia, o proprietário ou representante legal 
do veículo deverá arcar com os custos da transferência (guincho) como requisito para liberação. 
- A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou 
equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento, identificados na 
vistoria. Art. 271, § 2º do CTB. 
- Se o reparo referido no item anterior demandar providências que não possam ser tomadas no 
depósito, a autoridade responsável pela custódia liberará o veículo para reparo, na forma 
transportada, mediante autorização (TERMO DE RESPONSABILIDADE), assinalando prazo para 
sua reapresentação. Art. 271, §3º do CTB. Devendo ser inserido no cadastro do veículo bloqueio 
administrativo (APT e/ou LBV), conforme o caso, até sua data estabelecida, somente sendo 
possível seu desbloqueio após vistoria veicular que constate a regularização das pendências. 
- As taxas referentes às diárias, vistoria e reboque somente serão emitidas após cumpridas todas 
as exigências para a liberação, inclusive a emissão do CRV/CRLV. 
- O veículo removido, não reclamado pelo seu proprietário irá a Leilão em 60 (sessenta) dias. Após 
levado 02 (duas) vezes à Leilão e se não for arrematado será leiloado no leilão seguinte como 
sucata. Res. 623/2016 CONTRAN 
- O máximo de diárias a serem cobradas é de 180 (cento e oitenta) dias. 
- A devolução de acessórios irregulares, que equipam veículos removidos nos setores de Custódia 
de Veículos, será feita no momento da liberação do veículo com a apresentação da NF que 
demonstre a aquisição lícita do artefato. Se encaixam nestes itens escapamentos, retrovisores, 
dentre outros.  



 

23. BAIXA TOTAL DE VEÍCULO 
 
- Veículo irrecuperável , definitivamente desmontado, classificado como grande monta, sinistrado 
com laudo de perda total ou vendido ou leiloado como sucata, para evitar seu retorno à circulação 
e retirá-lo definitivamente do cadastro da Base Local e na BIN inserir a informação de Baixa. 
 
23.1. Requisitos: 
 
1.  Entregar no DETRAN/CIRETRAN, antes da venda ou destinação final do veículo, o CRV/CRLV  
ou  Boletim  de  Ocorrência ou Declaração de Perda/Extravio, bem como as partes 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 (mesmo em julgamento), taxas e DPVAT. 
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). 
7. Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens. 
8. Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
23.2. 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. Caso haja gravame pendente de registro na base local, que esteja impedindo o banco de fazer a 
devida baixa, deverá ser protocolado processo de baixa e no trâmite do processo far-se-á o registro 
para posterior baixa do gravame pelo agente financeiro. 
6. Em caso de Leasing, a baixa poderá ser solicitada pelo arrendatário sem a necessidade de 
autorização do banco, desde que o gravame esteja baixado no SNG. 
7. As Baixas Totais de veículos da base do Maranhão serão suspensas no mês de Dezembro de 
cada ano com data a ser definida pela Diretoria Operacional por meio de memorando circular e 
retorno das transferências a partir de Janeiro seguinte. 
 
23.3. Observação: 
 
- A solicitação de baixa de registro formulado 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 
apresentação do CRV, das places de identificação e do recorte do chassi, com fundamento na sua 
inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, assinado pelo 
proprietário do veículo, com Firma recinhecida por autenticidade - Resolução CONTRAN 661/17. 



 

24. VEÍCULO DUBLÊ 

 

Conforme Portaria DETRAN 654/2016. 

- O proprietário do veículo deverá protocolar requerimento contendo informação quanto às 
circunstâncias que o levaram a detectar a existência do veículo de placa "clonada", instruindo o 
pedido com os seguintes documentos: 

I - Cópia da CNH ou RG/CPF e comprovante de residência; 

II – CRV original e CRLV (cópia frente/verso) do exercício vigente; 

III - Cópia da Notificação de infração originária dos órgãos executivos de trânsito; 

IV - Cópia fotográfica, no caso de infração detectada por instrumento fotográfico ou aparelho 
eletrônico de preferência colorida; 

V - Fotografia com detalhes do veículo do requerente para confronto com os demais documentos 
ofertados, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes no requerimento; 

VI - Termo de responsabilidade sobre a veracidade de suas afirmações acerca de clonagem da 
placa do veículo, sob as penas da lei, com firma reconhecida por autenticidade; 

VII - Cópia do Boletim de Ocorrência Policial, noticiando a existência de clonagem da placa do 
veículo; 

VIII - Outros dados informativos que possibilitem a comprovação da existência de outro veículo 
com a mesma identificação alfanumérica. 

- A troca das placas de identificação do veículo (substituição dos caracteres alfanuméricos de 
identificação) será autorizada na hipótese de comprovação da existência de duplicatas ilegalmente 
clonadas, comumente denominado como veículo "clonado". 



 

25. LICENCIAMENTO ANUAL 
 
- Compreende o serviço de licenciamento de veículos previsto no Capítulo XII do CTB, bem como a 
emissão do CRLV, inclusive em sua versão eletrônica. 
 
25.1. Requisitos Gerais: 
 
- Inexistência de débitos de infrações (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA. 
- Inexistência de bloqueio judicial, administrativo e/ou roubo/furto. 
- Para veículos de Pessoa Física mesmos requisitos do item 1.2.3 e subitens. 
- Para veículos de Pessoa Jurídica mesmos requisitos do item 1.2.4. e subitens. 
 
25.1.1. Para veículos na categoria ALUGUEL: 
 
- Vide item 1.3.1 e subitens. 
- O documento será emitido no mesmo exercício que conste no alvará ou licença. 
 
25.2. Orientações: 
 
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/CIRETRANs para averiguações. 
3. Os documentos que retornarem dos Correios ficarão à disposição do proprietário nos Postos, ou 
na CIRETRAN do Município de emplacamento do seu veículo. 
7. Para veículos que não sejam de aluguel, caso o documento não tenha sido emitido, será 
permitida emissão do CRLV no DETRAN/CIRETRAN/Posto Avançado, bem como sua entrega ao 
proprietário (ou procurador) se assim o desejar, em qualquer tempo, se assim o desejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
26.1. Veículos apreendidos pela Receita Federal com destinação de mercadoria  ou veículos 
apreendidos 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 Coordenação de Veículos e encaminhamento à SEFAZ para Baixa de IPVA. 
 
26.2. Documentos para fins de identificação pessoal: RG, CNH (acatar fora da validade somente as 
emitidas no Maranhão), Carteira Profissional de Conselho de Classe (vide prazo de validade), 
Passaporte (vide prazo de validade), Carteira de Identificação Funcional (vide prazo de validade), 
Identidade Militar, Carteira de Identidade Estrangeira (RNE ou RNM) ou extrato da tela do SINCRE 
que contenha o número do RNE ou RNM válidos – Lei Federal 12.037/2009 e Portaria 
DETRAN/MA 166/2020. 
 
26.2.1. Os documentos de identificação apresentados para quaisquer procedimentos deverão estar 
em bom estado de consevação e com a fotografia que permita a plena identificação – Lei Federal 
12.037/2009. 
 
26.2.2. Não serão aceitos documentos com fotografias não digitalizadas, replastificados, rasurados, 
com danos na plastificação, adulterados ou ilegíveis – Portaria DETRAN/MA nº 166/2020. 
 
26.2.3. Não serão acatadas cópias de documentos de identificação, procurações ou atos 
constitutivos impressos a partir de fotografias. As cópias deverão ser fiéis e legíveis. Cópia de 
documento de identificação deverá ser recusada caso contrarie os itens anteriores destas 
orientações gerais. 
 
26.2.4. Conforme Medida Provisória nº 905 de 2019, a Carteira de Trabalho não será mais acatada 
para fins de identificação civil. 
 
26.2.5. Poderá ser acatada cópia da CNH-e nos procedimentos, desde que devidamente 
autenticado mediante apresentação do mesmo no aplicativo ao atendente que fará a autenticação. 
 
26.2.6. Para recebimento de quaisquer documentos de veículos no âmbito do DETRAN/MA, faz-se 
necessário o interessado apresentar o documento oficial de identificação original, além da 
documentação pertinente em caso de procurador ou nos casos de PJ. 
 
26.2.6.1. Em caso de despachantes credenciados a identificação deverá ser feita através de crachá 
ou de Portaria de Credenciamento juntamente com o documento de identificação. 
 
26.2.6.2. Em caso de proprietário PJ ou de proprietário procurador, poderá ser verificado as 
devidas procurações ou atos constitutivos que se encontram no processo em trâmite. 
 
26.2.6.3. Em caso de solicitação apenas do licenciamento (CRLV ano vigente) do veículo, após as 
devidas verificações, deverá ser retido no orgão cópia do documento de identificação do recebedor 
e de documentos como alvarás (veículos de aluguel), atos de nomeação, atos constitutivos ou 
procurações, se assim o caso requisitar. 
 
26.2.6.4. É obrigatório o registro da entrega de CRV ou CRLV no sistema DETRAN através da 
operação DOC, onde deve ser registrado o nome e CPF do recebedor do documento. 
 



 

26.3. Para reconhecimentos de firma ou autenticações feitas em outra Unidade da Federação 
deverá ser solicitado o reconhecimento do sinal público do tabelião (AVERBAÇÃO) no Maranhão, 
sendo desnecessária para atos notariais eletrônicas (desde que devidamente consultados). 
 
26.4. Procurações eletrônicas devem ser apresentadas em originais ou em cópias autenticadas. 
 
26.5. Atos constitutivos de Pessoa Jurídica, que ficam arquivados na Junta Comercial, podem ser 
apresentados em cópia simples, desde que devidamente consultados pelo atendente do DETRAN 
que fará a autenticação do mesmo. 
 
26.6. Havendo multiplicidade de serviços, serão exigidas as regras de todos os serviços. Não serão 
cobradas taxas repetidas, com exceção do serviço de mudança de característica ou regravação de 
chassi ou motor, onde acontecerão duas vistorias. 
 
26.6.1. Para os serviços onde há obrigatoriedade de duas vistorias, como regravação de 
chassi/motor ou mudança de característica, deverá ser cobrada apenas uma taxa de vistoria, caso 
a segunda vistoria seja feita num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da primeira 
vistoria. 
 
26.6.2. As taxas pagas em duplicidade ou havendo necessidade de devolução de valores, esta dar-
se-a através de Processo Administrativo, devidamente aberto através do protocolo. 
 
26.7. O  CRV só  será  entregue  na Sede do DETRAN, CIRETRANS, Postos Avançados ou em 
Ações Itinerantes. 
 
26.8. Os serviços de correção na BIN, referente  a  ano de fabricação/modelo, cor, chassi, 
combustível, 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 Coordenação do RENAVAM. 
 
26.8.1. Estas alterações só deverão ser solicitadas, caso sejam estritamente necessárias para a 
conclusão do serviço/alteração na base local. 
 
26.8.2. Nos casos de correções desta natureza em processos de primeiro emplacamento, estas 
serão obrigatoriamente executadas pelo fabricante do veículo antes do cadastro. 
 
26.8.3. Caso o cadastro na base local já tenha sido feito e haja necessidade de correção de dados 
do pré-cadastro da BIN, deve-se solicitar o descadastramento à Coordenação de Veículos. Se o 
procedimento for oriundo de CIRETRANs ou Postos Avançados, deve-se solicitar o 
descadastramento por meio da Gestão de Ação Regional. 
 
26.9. Nos casos de divergência nos caracteres identificadores do motor ou outros dados do veículo 
em que haja necessidade de Carta Laudo, será solicitada ao fabricante através da Coordenação do 
RENAVAM.  
 
26.9.1. Após a chegada da carta laudo, não há necessidade de nova vistoria. 
 
26.9.1.1. Caso a carta laudo indique que houve erro no pré-cadastro e, consequentemente, erro no 
cadastro local, não deverá ser lavrado auto de infração por atraso no prazo de transferência de 
propriedade, se for o caso. 
 



 

26.9.1.2. Caso a carta laudo demonstre que o veículo passou por alteração em suas características 
originais de fábrica, deverá ser solicitada a documentação necessária para regularização, conforme 
procedimento instituido. 
 
26.9.1.2.1. Neste último caso, deve-se atentar aos prazos e procedimentos legais para lavratura do 
auto de infração em caso de descumprimento da norma vigente. 
 
26.9.2. Para veículo que apresentem ausência de etiquetas VIS ou qualquer outra etiqueta de 
identificação obrigatória, deverá ser feita a vistoria de identificação do veículo e as mesmas devem 
ser solicitadas através da Coordenação de RENAVAM. 
 
26.9.2.1. Os veículos que estejam em processo de solicitação de etiquetas VIS poderão 
permanecer com seu processo em andamento normalmente, desde que, após a emissão do 
CRV/CRLV e/ou aposição das placas, sejá colocado bloqueio de tramitação. Este bloqueio só 
deverá ser retirado após apresentação do veículo com as etiquetas instaladas. 
 
26.10. PROCURAÇÃO – quando o proprietário do veículo por qualquer impedimento não puder se 
fazer presente, deverá ser apresentada procuração pública contendo a identificação do veículo 
em questão (placa e/ou chassi), além dos poderes perante o órgão. – Portaria DETRAN/MA nº 
767/15. 
 
26.10.1.1. Junto à procuração pública deverá ser apresentado documento de identificação do 
procurador. 
 
26.10.1.2. Em caso de subestabelecimento de procurações, deverão ser apresentados todos os 
subestabelecimentos originais ou autenticados. 
 
26.10.1.3. Em caso de subestabelecimento de procuração pública, deverá ser apresentado o 
documento de identificação apenas do último procurador da cadeia. 
 
26.10.1.4. Caso o procedimento solicitado seja uma alteração/inclusão de registro do outorgante da 
procuração (primeiro emplacamento, transferência de propriedade ou mudança de dados do 
proprietário) deverá ser apresentado documento de identificação original deste ou cópia 
autenticada. 
 
26.10.1.5. O uso de procurações públicas por fica limitado a 3 (três) veículos por mês e 9 (nove) 
em um período de 12 (doze) meses caso o procurador não seja despachante credenciado. É 
obrigatório que o funcionário sinalize o uso de procurações no sistema – Portaria DETRAN nº 
1262/10. 
 
26.10.1.6. Toda procuração tem seu efeito imediatamente cessado em caso de falecimento do 
outorgante. 
 
26.10.2. Procuração Particular – específica para parentes de 1º grau (pai, mãe, filhos, marido/ 
esposa) mediante apresentação dos documentos de identificação originais ou cópias autenticadas 
e/ou documentação comprobatória do grau de parentesco do Outorgante e do Outorgado. Deverá 
constar a identificação do veículo em questão (placa e/ou chassi), além dos poderes perante o 
orgão – Portaria DETRAN/MA nº 767/15. 
 
26.10.3. Procuração Pública de Pessoa Jurídica – não há necessidade de identificação do 
veículo, devendo constar tão somente os poderes perante o órgão de trânsito – Portaria 
DETRAN/MA nº 767/15. 



 

 
26.10.4. Particular de Despachante – poderá ser acatada procuração particular com o veículo 
identificado individualmente, neste caso a procuração original deverá permanecer no processo até 
seu arquivamento. Caso o despachante represente uma Pessoa Jurídica, este poderá utilizar 
procuração conforme sub item 26.10.3 destas orientações gerais. 
 
26.11. Nos casos de procuração pública ou particular de pessoa física ou jurídica, a menção ao 
DETRAN poderá vir de forma implícita, como por exemplo: “órgão público estadual”, “autarquia 
estadual”, “órgão de trânsito”, dentre outros. 
 
26.12. A procuração particular especifica para Despachantes, limitada a 01 (uma) para cada 
veículo, não permitirá poderes para assinatura de declarações como de residência, motor, 
perda/extravio, carta de anuencia, etc. 
 
26.13. Deve-se atentar à obrigatoriedade do Selo de Reconhecimento de Firma – Veículo (Selo 
Verde) nos documentos que envolvam instrumentos de mandato, transferência ou quitação de 
veículos automotores, a saber: CRV, Procuração Particular e Procuração Particular do 
Despachante. Não se aplicando aos documentos referentes à Declaração de Troca de Motor, 
Declaração de Procedência de Motor, Declaração de Residência, Carta de Anuência. 
 
26.13.1. Todos os documentos apresentados nos procedimentos de veículos como  declarações, 
procurações e afins, deverão estar completamente preenchidos no momento da apresentação aos 
atendente, a fim de agilizar o atendimento. 
 
26.13.2. Excetua-se ao quesito anterior, os reconhecimentos de firma que serão feitos pelo servidor 
do orgão. 
 
26.14. Recomenda-se a consulta da situação do CPF, junto à Receita Federal, do outorgante. 
 
26.15. A Tramitação de Processos Administrativos (Processo de Capa) deve ser realizada 
exclusivamente por funcionários deste DETRAN, não sendo, sob qualquer hipótese, permitida a 
entrega, movimentação ou guarda desses documentos por Despachantes ou Usuários. 
 
26.15.1. Sempre que o se fizer necessário a retirada ou inclusão de documentação de processo, 
deverá se fazer uma Certidão de Juntada ou Retirada, dependendo do caso.Nesta deverá informar 
a página retirada, o motivo, quem retirou e a quem foi entregue. 
 
26.16. O recolhimento referente a taxas, multas, IPVA e seguro obrigatório será feito 
preferencialmente através do Banco do Brasil. Caso o usuário opte por outro agente financeiro, a 
arrecadação dar-se-á de forma retardada, obedecendo aos critérios de compensação. 
 
26.17. Não poderão ser fornecidas informações do cadastro do veículo, tão pouco disponibilizar 
tais informações, mesmo que verbalmente ou informalmente por escrito, nem mesmo emitir e 
entregar boletos de taxas, multas ou outros débitos, a quem não seja o proprietário legal, exceto 
mediante procuração (Portaria 767/2015). O descumprimento desta regra implicará em 
responsabilização civil, criminal e administrativa. 
 
26.17.1. Para os casos de veículos adquiridos através de leilão, o arrematante será o responsável 
pelo trâmite do processo de regularização e caso não possa se fazer presente, deverá ser 
apresentada procuração nos termos da Portaria DETRAN 767/2015. 
 



 

26.18. Caso o atendente deixe de emitir qualquer taxa de serviço, deverá ser emitida apenas a 
diferença que complementará o serviço, utilizando-se as taxas especiais disponíveis, quando 
necessário. 
 
26.19. Benefício Tributário: em caso de alienação (venda ou colocação como garantia) do bem 
para terceiro ou para agente financeiro antes do prazo do limite tributário, o interessado deverá 
procurar a Receita Estadual e  a  Receita Federal, conforme as isenções adquiridas, que autorizará 
o trâmite após a quitação da diferença de impostos não paga na compra do veículo. 
 
26.19.1. Todos os veículos que possuem Benefício Tributário não podem passar pelo procedimento 
de Transferência de Propriedade e/ou Registro de Gravame antes do término do prazo de 
benefício. 
 
26.19.2. Os veículos comprados com Benefício Tributário para taxista só poderão ser emplacados 
na categoria aluguel e só poderão deixar este categoria ao término do prazo limite. 
 
26.19.4. Os veículo adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou 
autista, cuja compra  fora dotada de isenção de ICMS, deverá ter o prazo do Limite Tributário de 4 
(quatro) anos, independente do que venha declarado na Nota Fiscal – Resolução Administrativa nº 
14/2019 GABIN – SEFAZ/MA. 
 
26.20. Não será permitido às CIRETRANs ou Postos de Atendimento que procedam com registro 
na categoria ALUGUEL de veículos que não pertençam às suas respectivas circunscrições. Exceto 
se for autorizado pela Diretoria Operacional ou pela Coordenação de Veículos. 
 
26.20.1. Exclui-se do requisito do item 26.20 os processos tramitados pelo DETRAN/sede, 
independente do serviço solicitado ou do município de registro do veículo. 
 
26.21. Toda demanda oriunda de qualquer dos órgãos do poder judiciário, cuja matéria tratar-se de 
ordem judicial relativa a veículos, devem ser remetidas à Diretoria Operacional, onde serão 
adotadas as providências pertinentes aos respectivos casos. 
 
26.22. Nos casos de veículos em propriedade de menor de idade, a representação poderá ser feita 
pelos pais individualmente ou pelo responsável devidamente constituído.Tal representação inclui 
receber  documentos de veículos, CRV ou CRLV; solicitar e/ou emitir segunda via de documentos 
como os citados anteriormente, além de Certidões; solicitar alteração de endereço; solicitar 
reposição de placas. 
 
26.22.1. Documentos exigíveis do menor: Documento de Identificação e CPF. 
 
26.22.2. Documentos exigíveis dos pais: Documento de Identificação e CPF. 
 
26.22.3. Documentos exigíveis do responsável, quando for o caso: Documento de Identificação, 
CPF e Termo de Tutela. 
 
26.23. Com base no parecer jurídico expedido pela Assessoria Jurídica desta autarquia constante 
no Processo Administrativo nº 140120/2019 acerca da entrega de CRLV ao usuário, na condição 
de inventariante ou herdeiro, fica definido que: 
 

26.23.1. Uma vez que o inventariante possui atribuições comuns e especiais, poderá o mesmo 

transigir e representar o espólio junto aos órgãos de trânsito em que o referente processo de 



 

transferência do veículo estiver tramitando, podendo receber o CRLV desde que munido de 

Termo/Certidão de Inventariante, Despacho Judicial ou mediante Escritura Pública.  

 

26.23.2. No caso do herdeiro, para obter a legitimidade de representação deverá aguardar o 
tramite processual com as definições devidas, quanto à partilha de bens tanto em caso de 
inventários extrajudiciais (escritura pública), quanto judicial. 
 
26.23.2.1. Assim que o herdeiro dispor de um dos referidos documentos, este deve proceder com o 
trâmite de trânsferência. 
 
26.24. As informações referentes às campanhas de recall não atendidas no prazo de um ano, a 
contar da data de sua comunicação, deverão constar no Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo. Cabe destacar que não configura restrição, sendo apenas informativo. 
 
26.25. Recomenda-se a não retenção de documentos originais, devendo-se anexar 
preferencialmente cópia autenticada. 
  
26.25.1. As autenticações e/ou reconhecimentos de firma feitos por servidores do orgão, conforme 
portaria DETRAN/MA 1604/2018, deverão ser pré-requisitos para iniciar quaisquer procedimentos 
em que este ato seja requerido, entretanto, em caso de ausência estes atos poderão ser 
executados em qualquer etapa do processo, inclusive ao dar entrada no atendimento da vistoria. 
 
26.26. Poderá ser acatada cópia do CRLV-e nos procedimentos que o exigir, desde que 
devidamente autenticado mediante apresentação do mesmo no aplicativo ao atendente que fará a 
autenticação. 
 
26.27. Documentos aceitos para fins de comprovação de residência: contas de água, constas de 
luz, constas de telefone, boletos de condomínio, contas de internet fixa ou tv a cabo, boletos de 
cobrança de plano de saúde, contratos de locação com firma reconhecida em cartório, 
correspondências de instituições bancárias – Portaria DETRAN/MA nº 166/2020. 
 
26.27.1. Considera-se válido para comprovação de endereço o documento expedido em até 90 
(noventa) dias que antecederem a protocolização do requerimento perante o orgão de trânsito. 
 
26.27.2. Serão aceitos para fins de comprovação de residência documentos em nome dos pais, 
filhos e cônjuges ou conviventes com a devida comprovação do parentesco, mediante documento 
de identificação válido, certidão de  nascimento, casamento ou união estável. 
 
26.27.3. Não dispondo de documento que comprove residência, poderá o interessado preencher o 
formulário de Declaração de Residência como forma de comprovar residência no local. 
 
26.27.4. O cartão CNPJ poderá ser acatado como comprovação de residência nos processos que 
envolvam PJ. 
 
26.27.5. Nos serviços de Transferência de Propriedade em que o CRV, no campo “Endereço do 
Comprador”, conste o mesmo completamente preenchido sem rasuras ou inconsistências não 
haverá necessidade de qualquer outro comprovante de endereço, exceto nos processos que 
envolvam PJ. 
 
26.28. Somente deverão ser emitidas taxas dos serviços de veículos que requerem vistoria, após 
execução e aprovação da mesma. 



 

26.29. Todo Boletim de Ocorrência utilizado nos procedimentos de veículos devem constar além 
das assinaturas devidas, a identificação do veículo em questão e a informação do fato ou do 
documento em questão. 
 
26.30. Deverá ser observado as seguintes situações cadastrais no tratamento de processos de PJ. 
 
26.30.1. Empresa com CNPJ “ativo” poderá fazer qualquer procedimento previsto neste manual 
nos veículos de sua propriedade. 
 
26.30.2. Empresa com CNPJ “inapto” poderá vender veículos, sendo o valor de cada venda 
limitado ao teto da CND. A mesma poderá registrar veículos e solicitar segunda via de CRV/CRLV 
dos mesmos. Além disto, poderão colocá-los na categoria aluguel ou aprendizagem. 
 
26.30.3. Empresa com CNPJ “suspenso” só poderá emitir segunda via de documentos, vender 
veículos que estejam em propriedade da PJ, além de só poder mudar a categoria para particular. 
 
26.30.4. Empresa com CNPJ “baixado” não poderá registrar veículos e nem mudar a categoria dos 
já registrados para aluguel ou aprendizagem, poderão vender normalmente e emitir segunda via de 
documentos. 
 
26.30.5. Empresa com CNPJ “nulo” poderá emitir segunda via de documentos,vender veículos que 
estejam em sua propriedade e mudar a categoria apenas para particular. 
 
26.31. Em vistorias nas quais o veículo possui motor de difícil acesso e haja necessidade da 
declaração de procedência, poderá ser acatada tanto pelo proprietário, quanto pelo comprador do 
veículo, desde que reconhecida por autenticidade. 
 
26.32. É terminantemente proibido retirar observação de veículo recuperado de sinistro. 
Normalmente as mesmas vem na descrição de “Circulação Vedada”, “Sinistrado” ou “Recuperado” 
e os veículos que já possuem CSV, tais observações devem ser substituídas por 
“Recuperado_CSV_xxxxx”. 
 
26.33. Além das observação de sinistro, poderão vir inscritos no campo de observação do CRV 
informações como PBT, CMT, EIXOS xx, nestes casos deve-se atentar para que as informações 
permaneçam. 
 



 

27. ORIENTAÇÕES SOBRE IPVA E DPVAT 
 
 
27.1. IPVA – IMPOSTO SOBRE POPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
 
- Fato gerador: a propriedade do veículo a partir do faturamento ao consumidor final. 
 
27.1.1. O IPVA é devido: 
 
- Aquisição de veículo no ano em que o veículo é adquirido zero Km e incide a par tir da data da 
compra que consta na Nota Fiscal/DANFE. 
- Pela propriedade do veículo, no primeiro dia útil do ano. Nos anos seguintes, a cobrança do IPVA 
dar-se-á até o 15º

 
ano de uso/propriedade. 

 
27.1.2. Quais veículos estão imunes: 
 
- Da   União,   do   Distrito   Federal,   dos   Municípios   e   das   respectivas 
Autarquias e Fundações instituídas pelo Poder Público. 
- Dos Partidos Políticos, inclusive suas Fundações, das Entidades Sindicais dos trabalhadores e 
das Instituições de Educação ou de Assistência Social sem fins lucrativos. 
- Dos Templos (Igrejas) de quaisquer culto 
 
27.1.3. Quais os veículos que estão isentos: 
 
- Os veículos de Corpo Diplomático 
- Táxi 
- Ônibus e embarcações de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de 
serviço público de transporte coletivo, empregados exclusivamente no transporte urbano e 
metropolitano 
- Veículos para deficientes físicos  
- Veículos tipo ambulância ou de uso no combate a incêndio 
- Veículos de uso terrestre com mais de 15 anos de fabricação 
- Veículo movido à força motriz elétrica 
 
27.1.4. Quando e como pagar: 
 
- O IPVA será pago quando do registro/emplacamento do veículo. 
- Por ocasião do licenciamento anual, onde constam os valores do IPVA, TAXAS, SEGURO 
DPVAT e infrações vencidas. 
- O IPVA pode ser pago em 3 (três) parcelas ou em cota única e os prazos de pagamento 
dependem  do final do número  da  placa,  conforme  tabela  previamente elaborada pela 
SEFAZ/MA. 
 
27.2. DAS ALÍQUOTAS 
 
- 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). 
- 1,5% (um e meio por cento) para aeronaves. 
- 2% (dois por cento) para motocicletas com valor venal acima de R$10.000,00 (dez mil reais), 
triciclos, quadriciclos e similares. 



 

- 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 
embarcações. 
- 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). 
 
27.3. OBSERVAÇÕES: 
 
- 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 
- Veículos  com  débitos de  IPVA  parcelados,  fica  vedada  sua  transferência  de propriedade. 
Portaria conjunta nº 1/2010 SEFAZ/DETRAN. Decreto nº 26302/2010 Gov. MA e Portaria conjunta 
159/2010 GSF. 
 
27.4. DPVAT – Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre 
 
- Finalidade: Amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o território nacional. 
- 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. 
 
27.4.1. Quais veículos estão isentos: 
 
- Reboque/semirreboque de todas as categorias (o seguro é pago pelo veículo tracionador). 
 
27.4.2. Quando e como pagar: 
 
- No registro/emplacamento, o DPVAT será pago proporcionalmente. 
- 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. 
 
27.4.3. Direitos e deveres: 
 
- Direito de todos 
- Qualquer  vítima  de  acidente  envolvendo  veículo  (ou  seu  beneficiário)  pode requerer a 
indenização do DPVAT. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas 
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  identificado,  as  
vítimas  ou  seus  beneficiários  têm  a cobertura. 
 
27.4.3.1. Dever do Proprietário: 
 
- Todo  proprietário  de  veículo  deve  manter  o  Seguro  Obrigatório  DPVAT  em  dia, conforme 
determina 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 
fiscalização. 
 
27.4.4. 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, aproveitamento de cobertura de um ano para o outro. 
 
27.4.5. Cobertura: 
 
- O Seguro Obrigatório prevê indenização em caso de morte e invalidez permanente, além do 
reembolso de despesas médicas e hospitalares. 
 
27.4.6. Beneficiários: 
 
- Em caso de morte: 
- O cônjuge, se a vítima for casada, ou o companheiro (a) equiparado (a) ao cônjuge ou os 
descendentes diretos (filhos, netos etc.) ou os ascendentes (pais, avós etc.) ou os colaterais 
(irmãos, tios e sobrinhos) ou conforme determina a Lei das Sucessões. 
- Em caso de invalidez permanente. 
- A própria vítima. 
 
CONTATOS SEGURADORA DPVAT 
0800 022 1204 
www.dpvatseguro.com.br 

http://www.dpvatseguro.com.br/


 

28. INDÍCE DE SIGLAS 
 
AIT – Auto de Infração de Trânsito 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
BIN – Base de Índice Nacional 
BO – Boletim de Ocorrência (Policial) 
BOAT – Boletim do Ocorrência de Acidente de Trânsito 
CAT – Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito 
CIRETRAN – Circunscrição Regional de Trânsito 
CND – Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação 
CNH-e – Carteira Nacional de Habilitação (versão digital) 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 
CTB – Código de Trânsito Brasileiro 
CPF – Cadastro de Pessoa Física 
CRV – Certificado de Registro do Veículo 
CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 
CRLV-e – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (versão digital) 
CSV – Certificado de Sergurança Veicular 
DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 
DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito 
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito 
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
DO – Diretoria Operacional 
EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
ICRIM – Instituto de Criminalística 
IDV – Identificação Documental e Veicular 
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor 
JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão 
MEI – Microempreendedor Individual 
NF – Nota Fiscal 
NFe – Nota Fiscal Eletrônica 
PCD – Pessoa com Deficiência 
PF – Pessoa Física 
PIV – Placa de Identificação Veicular 
PJ – Pessoa Jurídica 
QSA – Quadro de Sócios e Administradores 
RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores 
Res. – Resolução 
RG – Registro Geral 
RNE – Registro Nacional de Estrangeiros 
RNM – Registro Nacional Migratório 
RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
SEIC – Superintendência Estadual de Investigações Criminais 
SEFAZ – Secretraria da Fazenda do Estado do Maranhão 
SINCRE – Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros 
SISCSV – Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias 
SNG – Sistema Nacional de Gravame 
UF – Unidade Federativa 
 
 



 

29. ATIVANDO O CRLV-e 
 

O CRLV Digital é a versão eletrônica do CRLV e tem o mesmo valor 
jurídico da versão impressa. O novo documento propicia maior 
mobilidade, praticidade e comodidade. A versão eletrônica do documento 
está disponível juntamente com a CNH Digital no aplicativo “Carteira 
Digital de Trânsito”. O aplicativo reúne os dois documentos de porte 
obrigatório no trânsito em um só lugar e o procedimento é totalmente 
online. 
 
 

 
29.1. Requisitos gerais: 
 
- CRV 
- CRLV vigente constando emissão 
 
29.2. Procedimentos: 
 
I - Instale o aplicativo “CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO” 
no seu smartphone. 
 
II - Com o app instalado, abra e selecione “PRÓXIMA”. 
 
III - Informe senha do usuário ou em alguns casos, a 
leitura biométrica (caso não possua conta no GOV.BR, 
deverá criar no endereço eletrônico 
https://acesso.gov.br/acesso/#/primeiro-acesso e retornar 
ao aplicativo). 
 
IV - Para baixar o Certificado de Registro de Licenciamento 
de Veículo (CRLV), no menu principal do aplicativo 
selecione a opção “VEÍCULOS”. 
 
V - Em seguida, informe o número de RENAVAM e o 
código de segurança do CRV (localizado na parte frontal, 
no canto superior direito, logo abaixo do número de série 
do documento). 
 
VI - Selecione “INCLUIR”. 
  
ATENÇÃO: Se você já era usuário do aplicativo “CNH 
Digital”, basta atualizá-lo que o novo aplicativo será 
disponibilizado automaticamente. 
 

https://acesso.gov.br/acesso/#/primeiro-acesso


 

Anexo II 
 
1. DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Nos procedimentos referentes ao atendimento de Pessoa Jurídica, deve-se observar a 
documentação que garante ao representante da mesma os devidos poderes para solicitação de 
serviços junto ao DETRAN, bem como possíveis restrições de poderes aos sócios, se for o caso. 
Também recomenda-se a consulta ao QSA através do sítio da Receita Federal. Segue abaixo a 
relação de documentos de representação de acordo com o tipo de pessoa jurídica. 
 
1.1. MEI 

 Certificado de Microempreendedor Individual;  

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Documento de Identificação do titular. 
 

1.2. Empresário Individual 

 Requerimento de Empresário – Em caso de impossibilidade da apresentação destes 
documentos poderá ser apresentado uma certidão (simplificada, inteiro teor ou 
especifica) emitida pela Junta Comercial identificando o administrador. 

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Documento de Identificação do titular. 
 
1.3. EIRELI 

 Contrato Social: Todas as Alterações Contratuais (caso não seja consolidado) ou Ultima 
Alteração Contratual Consolidada – Em caso de impossibilidade da apresentação destes 
documentos poderá ser apresentado uma certidão (simplificada, inteiro teor ou 
especifica) emitida pela Junta Comercial identificando o administrador . 

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Documento de Identificação do titular. 
 
1.4. SOCIEDADE LIMITADA 

 Contrato Social: Todas as Alterações Contratuais (caso não seja consolidado) ou Ultima 
Alteração Contratual Consolidada – Em caso de impossibilidade da apresentação destes 
documentos poderá ser apresentado uma certidão (simplificada, inteiro teor ou 
especifica) emitida pela Junta Comercial identificando o administrador .  

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Documento de Identificação do Administrador. 
 

1.5. SOCIEDADE ANÔNIMA 

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Estatuto Social,  

 Ata da Assembléia Geral (Caso esta mencione a data de posse da diretoria, torna-se 
desnecessário a ata de posse da última diretoria) 

 Ata de posse da última diretoria. 

 Em caso de impossibilidade da apresentação destes documentos poderá ser 
apresentado uma certidão (simplificada, inteiro teor ou especifica) emitida pela Junta 
Comercial, desde que esta contenha as informações que garantam poderes legais de 
representação. 

 



 

1.6. Para verificação de autenticidade dos atos constitutivos arquivados na JUCEMA com 
chancela eletrônica. 
 
1.6.1. Localize o código de verificação na chancela eletrônica (final da pagina do documento 
de constituição): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
1.6.2. Acesse o site: http://www.empresafacil.ma.gov.br/ e consulta em “Atos Constitutivos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.empresafacil.ma.gov.br/


 

1.7. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Federal, Estadual e Municipal) 
 

 Cartão CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

 Cópia do documento constitutivo (Ato legal de constituição) da Entidade Pública, 
publicado no Diário Oficial da União/Estadual, ou Distrito Federal/Municipal; 

 
1.7.1. Em caso de instituições permanentes, como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Câmaras 
e Assembleias Legislativas e Secretarias do Poder Executivo, não há necessidade de 
apresentação do Ato Constitutivo. 
 
1.7.2. Documentação a ser solicitada ao representante legal autorizado 
 

 Ato de nomeação do representante máximo. 

 No caso de Prefeitura e Câmara Municipais, o documento a ser apresentado é o Termo 
de Posse do Titular do Poder Executivo Municipal ou o Termo de Posse do Titular do 
Poder Legislativo Municipal.   

 Documento legal do representante, se for o caso, que irá comparecer ao DETRAN. Caso 
a representação perante o DETRAN seja atribuição do cargo, basta o ato de nomeação 
deste. Caso contrário, deverá apresentar portaria específica para a representação junto 
ao DETRAN. 

 Documento de Identificação. 
 

1.8. ENTIDADEDES DO TERCEIRO SETOR 
 

 Estatuto Social 

 Ata da última eleição  

 Termo de posse do dirigente 

 Documento de Identificação 



 

Anexo III 
 

1. Declaração de Perda/Extravio 

 



 

2. Declaração de Residência  

 
 
 
 



 

3. Declaração de Procedência de Motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Carta de Anuência 

 


