
  
 

REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ESCOPO PARA 

MODIFICAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO VEICULAR 

 

Eu,  
 

Nome Social (opcional) - Decreto 55.588/2010    , 

portador do RG.   , CPF  , 

telefone (  )  , e-mail   , 

venho por venho por meio deste solicitar a autorização prévia do veículo de minha propriedade descrito abaixo, 

para realização de inspeção veicular junto a Instituição Técnica Licenciada (ITL), licenciadas pelo SENATRAN e 

acreditadas pelo INMETRO com capacidade para avaliar os requisitos técnicos. 

Placa:  , Chassi:  , 

Marca/Modelo/Versão Atual:   , 

Marca/Modelo/ Versão Nova (transformação):    

 

Modificação 

Sinistro 

Transformação (quando houver nova marca/modelo) 

Eixo (retirada) 

Eixo (inclusão) 

Nº de Escopo da Autorização:  , nº da carroceria (quando houver):  . 

Detalhamento da modificação/transformação:     

 . 
 

Em atendimento a Resolução CONTRAN 916/22, apresentar documentação necessária. 

Documentação: 

- Anexar CRLV-e vigente e documento de identificação com foto; 
- Em caso de pessoa jurídica, contrato social atualizado e demais documentos de identificação do representante legal; 
- Quando houver modificação/transformação, a Certificação de Capacitação Técnica (CCT) e Certificado de Adequação à Legislação de 
Trânsito). 

- Notas fiscais. 
- ART, emitida por profissional legalmente habilitado, para a adaptação de eixo direcional ou de eixo autodirecional. 
Documentação a ser apresentada por procurador: 

- Procuração por instrumento público (vigente) ou particular (emitidas nos últimos três meses) com reconhecimento de firma da assinatura 
em cartório. 

- Documento de identificação pessoal do procurador – cópia simples. 
- Comprovante de Parentesco – cópia simples – quando protocolado por parente de primeiro grau. 

 

Declaro que o veículo atende aos requisitos da Resolução CONTRAN 916/2022. 

Fica proibido a inclusão de eixo auxiliar veicular em semirreboque com comprimento igual ou inferior a 10,50 m, dotado ou não de quinta 
roda. 

Declaro ainda serem verdadeiras as informações acima citadas, sujeitando-me as cominações dispostas no art. 299º do Código Penal 
Brasileiro. 

 ,  de  de   
 
 

 
 

Requerente (Assinatura idêntica ao documento de identificação apresentado) 


