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PRIMEIRO REGISTRO DE VEÍCULO (“ZERO KM”) 

Legislação básica: Constituição Federal, Artigo 120 da Lei Federal nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997 - CTB, Portaria Detran.SP nº 1.680, de 20 de outubro de 2014 

e Portaria Detran nº 54 de 26 de janeiro de 2016. 

Por força da previsão do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, todo 

veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque deve ser registrado 

perante o Órgão Estadual (ou distrital) de Trânsito com circunscrição sobre o local de 

sua residência ou domicílio. 

No Estado de São Paulo, o órgão responsável pelo registro de veículos é o 

Detran.SP, conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar Estadual nº 1.195, de 

17 de janeiro de 2013, combinado com o artigo 22 do CTB. 

É necessário destacar que o registro de veículo somente pode ocorrer no 

Município de residência ou domicílio do proprietário. 

A falsidade na indicação do endereço de registro do veículo por parte do 

proprietário ou procurador pode dar causa à aplicação da multa prevista no artigo 242, 

do CTB: 

Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, 
licenciamento ou habilitação: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Tal conduta também pode dar causa à responsabilização penal, nos termos do 

artigo 299 do Código Penal, que assim estabelece: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: 

Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis 
a cinco contos de réis, se o documento é particular.      

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Em caso de participação em eventual fraude de despachante documentalista, 

também há a responsabilização administrativa, podendo tal profissional ter o acesso 

ao sistema e-crv cassado. 



4 
 

 

No caso de participação de servidor público em exercício no Detran.SP em 

fraudes envolvendo o registro de veículos, é possível que este seja responsabilizado 

administrativamente, conforme o regime a que esteja vinculado (estatutário ou CLT). 

Também poderá ser responsabilizado civilmente, nos termos da Lei de 

Improbidade Administrativa - Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, bem como 

poderá ser responsabilizado penalmente, nos termos do artigo 313-A do Código Penal, 

que assim ensina: 

Inserção de dados falsos em sistema de informações 

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para 
outrem ou para causar dano:  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

Antes de adentrar a análise dos requisitos e documentos necessários para o 

primeiro registro de veículo, é oportuno delimitar quais veículos estão sujeitos ao 

registro perante o Detran.SP. 

O artigo 120 supramencionado diz: 

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 
semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio 
ou residência de seu proprietário, na forma da lei. 

Com a leitura de tal artigo temos que os seguintes veículos devem ser 

registrados: 

a. Veículo automotor; 

b. Veículo elétrico; 

c. Articulado; 

d. Reboque; 

e. Semirreboque. 

Muito embora seja assim, como identificar um veículo automotor? E um 

reboque? 

A resposta vem no próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu ANEXO I, que 

trata dos conceitos e definições. 

Em tal texto legal vemos a seguinte descrição para veículo automotor: 

VEÍCULO AUTOMOTOR - todo veículo a motor de propulsão que 
circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o 
transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de 
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veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo 
compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não 
circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). 

Pela análise do excerto acima, temos que veículo automotor é gênero do qual o 

veículo elétrico é espécie; portanto, todos os veículos terrestres que possuam 

motores com autopropulsão (que não circulem em trilhos e não sejam de uso bélico) 

estão sujeitos a registro perante o Detran.SP. 

Abaixo seguem exemplos de veículos automotores.  
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Circunscrito a veículo articulado, o Código de Trânsito Brasileiro delimita o 

termo da seguinte maneira:  

VEÍCULO ARTICULADO - combinação de veículos acoplados, sendo 
um deles automotor. 

Como exemplo de veículos articulados, temos os ônibus articulados.  

 

 

Por reboque e semirreboque o CTB assim os descreve: 

REBOQUE - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo 
automotor. 

SEMIRREBOQUE - veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua 
unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. 
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Vemos que, para a definição legal, o que separa um reboque de um 

semirreboque é (dentre outros aspectos) que o primeiro é engatado atrás de um 

veículo automotor e possui apenas um eixo, ao passo que o segundo é apoiado na 

unidade tratora ou é ligado por meio de articulação, possuindo um ou mais eixos. 

Abaixo seguem modelos de reboque e semirreboque:  

 

Modelo de reboque. 
 

 
Exemplo de semirreboque. 

 

Em um breve resumo, estes são os veículos sujeitos a registro. 

Com base no dito até o momento, é necessário saber quais são os documentos 

que devem ser apresentados ao Detran.SP para que o registro de um veículo seja 

realizado. 

A Portaria Detran.SP nº 1.680/2014, em seu artigo 7º, assim estabelece: 
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Artigo 7º - No processo de primeiro registro de veículo, deverão ser 
exigidos os seguintes documentos: 

I - nota fiscal do fabricante e nota fiscal da concessionária destinada à 
pessoa física ou jurídica em cujo nome o veículo será registrado; 

II - decalque original do número do chassi do veículo; 

III - comprovante do pagamento de taxas e da cota integral 

ou primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA; 

IV - formulário Registro Nacional de Veículos Automotores 

- Renavam, emitido eletronicamente por despachante ou pelo 
Detran-SP; 

V - documento de identificação pessoal com foto e Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou atos constitutivos, se pessoa 
jurídica; 

VI - comprovante de endereço. 

§ 1º - A concessionária autorizada ou revenda independente, 
obrigatoriamente, deverá anexar, mediante processo de colagem no 
anverso da nota fiscal, decalque do chassi (identificação veicular - 
Código VIN), o qual não poderá interferir na leitura e conferência dos 
dados essenciais do documento e da identificação do veículo. 

§ 2º - O não atendimento da exigência contida no parágrafo primeiro 
deste artigo implicará a obrigatoriedade de realização de vistoria de 
identificação veicular. 

§ 3º - Na hipótese de alteração de característica requerida pelo 
interessado, além dos requisitos exigidos neste artigo, deverão ser 
atendidos os previstos em normas específicas. 

Tratando ponto a ponto da documentação supramencionada, podemos 

destacar que a norma em questão exige a apresentação de, no mínimo, duas notas 

fiscais: a nota fiscal que materializou a compra do veículo pela concessionária/revenda 

junto ao fabricante e a nota fiscal que documentou a aquisição do veículo pelo 

solicitante do serviço junto à concessionária/revenda. 

É oportuno destacar que, no mínimo, serão duas notas, pois há situações em 

que o veículo é adquirido por uma loja, transferido ainda sem registro para outra ou 

outras lojas para só então ser adquirido por um consumidor final. 

Assim, haverá situações em que o número de notas fiscais exigidas poderá ser 

superior a dois. 

Como exceção mais comum à regra acima, temos os veículos automotores 

adquiridos pelo consumidor final diretamente junto à montadora (em feirões ou por 

funcionários de tais empresas), bem como a aquisição de reboques, que geralmente 

são adquiridos diretamente com o fabricante. Em tais situações haverá apenas uma 

nota fiscal. 
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Após a apresentação da nota ou das notas fiscais, é necessário que conste no 

expediente de primeiro registro de veículo o decalque do numeral de chassi desse 

bem. 

O próprio parágrafo primeiro do artigo 7º da Portaria Detran nº 1.680/2014 

determina que tal decalque deve ser colado no verso da nota fiscal. 

Outro documento que deve ser apresentado é o comprovante de pagamento 

da taxa prevista no ANEXO I, Capítulo IV, item 10, da Lei Estadual nº 15.266, de 26 de 

dezembro de 2013, no importe de 7,700 Ufesp, bem como da taxa prevista no item 11 

do mesmo capítulo, no valor de 3,400 Ufesp. 

A primeira taxa é tratada na lei de forma genérica, sendo devida quando 

houver a emissão do Certificado de Registro de Veículo a qualquer título. 

Dentro do processo de primeiro registro, o aludido pagamento deverá ser 

realizado nos bancos conveniados, com o título “primeiro registro de veículo”, 

informando, no momento do pagamento, como identificador, o número de CPF, se 

pessoa natural, ou o número de CNPJ, se pessoa jurídica. 

O valor atual de tal taxa é de R$ 212,60 (duzentos e doze reais e sessenta 

centavos). 

Quanto à segunda taxa, é devida quando da realização do licenciamento anual 

do veículo. Considerando se tratar de primeiro registro de veículo, tal valor também 

deve ser recolhido. 

Hoje, o custo total de tal taxa se perfaz em R$ 93,87* (noventa e três reais e 

oitenta e sete centavos. (*Observar a Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 

2020). 

É oportuno mencionar que o recolhimento de tais taxas é realizado em uma 

mesma operação, sendo extraído um único comprovante de pagamento, 

discriminando os pagamentos realizados. 

Ainda na temática de pagamentos, para que o veículo seja registrado, é 

necessário que ocorra o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo 

Automotor - IPVA. 

ATENÇÃO! O imposto em questão recai apenas sobre veículos automotores. 

Assim, reboques e semirreboques NÃO pagam IPVA. 

ATENÇÃO! Conforme o artigo 150, inciso VI da Constituição Federal, são 

imunes do pagamento de IPVA os seguintes personagens: 
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

I. Outros entes federados e seus respectivos órgãos, autarquias e 
fundações; 

II. Outros Poderes (legislativo e judiciário); 

III. Instituições religiosas; 

IV. partidos políticos, inclusive suas fundações; 

V. entidades sindicais dos trabalhadores; 

VI. instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos. 

Nos termos do inciso III da Portaria nº 1.680/2014, o solicitante deve 

comprovar o pagamento da cota integral do imposto mencionado alhures ou o 

pagamento de sua primeira parcela. 

Para a geração de guia para o pagamento de tal tributo, é necessário que o seu 

cálculo seja realizado no Portal da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de 

São Paulo. 

O aludido cálculo somente será possível após ser obtida uma composição 

alfanumérica de placas junto ao Detran.SP. 

No caso específico do despachante, a obtenção de placas se dá diretamente no 

sistema e-CRVsp, seja por meio do procedimento comum, seja por meio do serviço de 

escolha de placas. Abaixo seguem os procedimentos para a obtenção de placas: 

Procedimento comum de escolha de placas 
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Após o preenchimento da tela 

anterior, o despachante deve 

escolher uma das 20 composições 

de placas. 

Despachante preenche os dados 

necessários; clicar em 

“Consultar”. 

Despachante 

seleciona a opção 

“Solicitar 

Documentos” e, 

após, seleciona 

“Emissão de Primeiro 

Emplacamento”. 



14 
 

 

Procedimento de escolha de placas personalizadas (escolha de caracteres) 

Para ser ofertado o serviço de escolha da composição alfanumérica das placas 

de identificação veicular, é necessário o pagamento de taxa específica, prevista no 

item 16.4 do ANEXO I da Lei Estadual nº 15.266, de 26 de dezembro de 2013, no valor 

de 3,872 Ufesp. 

O despachante deve adotar o seguinte procedimento: 

 

 

 

Após definada a composição alfanumérica das placas, é necessário realizar o 

cálculo do IPVA. Abaixo segue o passo a passo para tal serviço: 

O cálculo deve ser realizado por meio da URL 

https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/default.aspx. 

Despachante seleciona a opção de escolha 

de placas, o sistema valida a taxa e o 

profissional escolhe (dentre as placas 

disponíveis) uma composição alfanumérica. 

https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/default.aspx
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O solicitante deve iniciar o 

cálculo clicando no botão 

“Consultar”. 
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Selecionar as opções em 

que o solicitante se 

enquadra e clicar no botão 

“Consultar”. 

Selecionar as opções em 

que o solicitante se 

enquadra e clicar no botão 

“Consultar”. 

Preencher de acordo com 

a nota fiscal. 
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Após ser preenchida a tela acima, serão disponibilizadas as respectivas guias de 

pagamento de IPVA e DPVAT. 

Com a emissão e o pagamento das guias já mencionadas, será possível dar 

continuidade ao serviço. 

Ao final, deverão ser juntados os documentos referentes à identificação do 

proprietário do veículo. 

Se o proprietário for pessoa natural, deverão ser juntados os seguintes 

documentos: 

I. Cópia de documento de identidade oficial com foto; 

II. Cópia de comprovante de inscrição no CPF com situação ativa; 

III. Comprovante de residência. 

Se o proprietário for pessoa jurídica, deverão ser juntados os seguintes 

documentos: 

I. Cópia do ato constitutivo atualizado (contrato social, estatuto social 

etc.); 

II. Cópia de comprovante de inscrição no CNPJ com situação ativa; 

III. Comprovante de endereço. 

É necessário salientar que todos os documentos devem seguir as disposições da 

Portaria Detran nº 54/2016, principalmente quanto à data de validade destes. 

Com toda a documentação juntada, é necessário apresentá-la ao Detran.SP.  

Os documentos devem ser apresentados por meio do sistema e-CRV, conforme 

abaixo:  
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Após a escolha de placas e 

recolhimento do IPVA e DPVAT, 

deverá o despachante preencher 

o formulário Renavam, conforme 

o modelo acima. 
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Terminando o preenchimento do 

formulário, deve ser realizado o 

upload dos documentos 

necessários para a conclusão do 

serviço. 

Obs.: o sistema e-CRV suporta 

apenas arquivos com até 3 MB 

de tamanho, sendo que o total 

de upload não pode ultrapassar 

10 MB.  
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Realizado o upload, é 

disponibilizado o formulário 

Renavam ao Detran.SP e ao 

despachante com a finalização   

do serviço. 



21 
 

 

ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – CRV 

Para a retirada do Certificado de Registro do Veículo, o despachante deve 

apresentar o formulário Renavam, as notas fiscais e o decalque original do numeral do 

chassi, por meio de malote ou pasta. 

Com a documentação em ordem, o documento é entregue ao despachante. 

Sem a entrega de tal documentação não será possível a entrega do documento 

mencionado. 

Abaixo, segue o Comunicado nº 55/2020 da Diretoria Setorial de Veículos:  
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LICENCIAMENTO ANUAL – EMISSÃO DE CRLV 

Legislação básica: Artigo 130 do CTB, Deliberação Contran nº 180/2019 e 

Resolução Contran no 788/2020, Portaria Contran nº 192/2020, Lei Estadual 

nº15.266/2013, Lei Estadual nº 13.296/2008 e Portaria nº 54/2016 do Detran.SP. 

Regras gerais – CRLV-e 

Dispõe o artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro: 

Art. 130 - Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 
semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado 
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 
Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 

O licenciamento tratado acima é representado pela emissão do Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículos, que deve ocorrer anualmente, conforme o 

calendário estipulado pelo Detran.SP. 

A partir da vigência da Resolução Contran nº 788/2020, o aludido documento 

foi remodelado para o modelo eletrônico, passando a ostentar a sigla CRLV-e – 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Eletrônico. 

Para ser obtido o documento eletrônico em questão, é necessário que o 

seguinte fluxo seja observado: 

1. Realizar o pagamento da taxa prevista no item 11, do ANEXO I da Lei 

Estadual nº 15.266/2013, no valor correspondente a 3,400 Ufesp*, bem como 

eventuais débitos (multas, IPVA etc.); 

2. A emissão do documento é realizada automaticamente após o pagamento da 

taxa, sendo o documento disponibilizado no portal do Detran.SP, no Portal do 

Denatran, mediante o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito (pessoa física 

apenas) ou por meio de despachante cadastrado no sistema e-CRV; 

3. Pessoas jurídicas somente podem obter o documento em questão por meio 

do portal do Detran.SP, do Portal do Denatran ou por meio de despachante cadastrado 

no sistema e-CRV; 

4. Não havendo impedimentos, o CRLV-e é emitido em até duas horas. 

É necessário ressaltar que o despachante documentalista possui acesso à 

ferramenta de impressão do CRLV-e no sistema e-CRV, conforme as imagens abaixo: 
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Há casos pontuais envolvendo o licenciamento anual, nos quais outras medidas devem 

ser adotadas antes de solicitar o serviço. São eles: 

a. Veículo movido a gás natural – GNV 

Veículos movidos a gás natural devem ser submetidos e aprovados em inspeção 

de segurança veicular anualmente, junto a Instituições Técnicas Licenciadas, conforme 

determina a Resolução Contran nº 280/2008. 

Tal procedimento de inspeção deve ser realizado de maneira antecedente ao 

pagamento da taxa de licenciamento, sob pena de o CRLV-e não ser emitido e ser 

necessário o atendimento presencial para a solução do entrave. 

b. Veículo categoria aluguel 

Outro ponto que deve ser destacado se circunscreve ao licenciamento de 

veículos categoria aluguel. 

O artigo 135 do CTB assim disciplina a matéria: 

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual 
ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em 
qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e 
respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar 
devidamente autorizados pelo poder público concedente.  

Analisando o artigo supramencionado, verifica-se que os veículos categoria 

aluguel devem possuir autorização para obter o licenciamento anual. 
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Tal autorização deve ser expedida pelo chamado “Poder Público Concedente”, 

sendo que tal hipótese foi regulamentada, durante o período de pandemia, pelas 

Portarias números 125/2020, 154/2020 e 166/2020, todas do Detran.SP. 

Resumindo as normativas acima, após o pagamento da taxa de emissão do 

CRLV-e, o documento é emitido e o veículo é licenciado. 

Após a emissão do documento acima, o cadastro do veículo é bloqueado, 

devendo o cidadão apresentar a documentação que comprove o cumprimento do 

disposto no artigo 135 do CTB para fins de desbloqueio. 

Abaixo segue o fluxo atual para emissão do CRLV-e e posterior desbloqueio do 

cadastro: 

 

 

c. Bloqueios judiciais 

Questões envolvendo bloqueios judiciais, em regra, somente poderão ser 

sanadas por determinação do próprio Poder Judiciário. 
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Fogem à regra acima os casos em que o cadastro do veículo possua bloqueio 

espécie Renajud – Transferência, nos quais é possível realizar o licenciamento anual 

automaticamente, conforme o fluxo já mencionado, não sendo necessária nenhuma 

intervenção do Detran.SP. 

d. Demais restrições/bloqueios 

Em caso de restrições, sejam administrativas ou judiciais, é necessário o 

agendamento de atendimento presencial para que as providências necessárias sejam 

adotadas. 

A título de exemplo, podemos citar o caso de veículos onde o proprietário 

tenha falecido. 

Em tais situações, para que o licenciamento ocorra é necessário que seja 

apresentado em atendimento presencial do veículo o respectivo alvará judicial ou 

documento que comprove que o solicitante do serviço seja inventariante dos bens 

deixados pelo falecido.  

Também é necessário esclarecer que casos de bloqueios de espécies furto, 

roubo, estelionato, apropriação indébita, alerta e pessoa desparecida somente podem 

ser desbloqueados pela autoridade policial competente. Enquanto não ocorrer o 

desbloqueio de tais situações, o licenciamento estará impedido. 
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MODIFICAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Legislação básica: artigos 98 e 106 do Código de Trânsito Brasileiro – 

Resoluções Contran nº 291 /2008 e 292/2008 – Portarias Denatran nº 38/18 e 49/18 e 

Portaria Detran nº 54/2016. 

O Código de Trânsito Brasileiro, a partir do art. 103 e seguintes, estabelece 

diretrizes acerca da segurança mínima para a circulação de veículos, abordando, em 

apertada síntese, os equipamentos obrigatórios e as normas estabelecidas por 

resoluções específicas emitidas pelo Contran. 

Destacamos, em especial, o art. 106, que preconiza: 

Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de 
veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de 
segurança especificado pelo fabricante, será exigido, para 
licenciamento e registro, certificado de segurança expedido por 
instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia 
legal, conforme norma elaborada pelo Contran. 

Tratando o assunto apenas sob a ótica das modificações realizadas em veículos, 

cabe ao usuário, para realizar qualquer espécie de modificação em veículo, observar o 

artigo 98 do CTB, que assim estabelece:  

Art.98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia 
autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam 
feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. 

Sendo assim, para que qualquer modificação seja realizada, é necessário que o 

usuário do serviço obtenha a denominada autorização prévia para modificação de 

veículos. 

Em cumprimento ao comunicado nº 08, de 27 de maio de 2020, da Diretoria 

Setorial de Veículos, a atribuição para a expedição de autorização prévia foi 

concentrada na Gerência Operacional de Veículos. 

Assim, os interessados em obter a autorização prévia devem encaminhar e-mail 

ao endereço autorizacoesprevias@detran.sp.gov.br, descrevendo as modificações 

desejadas.  

Como rotina administrativa, após a análise dos documentos, os funcionários 

emitem a autorização prévia. 

Este serviço não possui custos. 

Acerca das modificações veiculares, é necessário demonstrar a quantidade de 

normas e alterações realizadas pelo Contran, a citar, com efeito de exemplo apenas, as 

mailto:autorizacoesprevias@detran.sp.gov.br
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Resoluções 291 e 292, ambas de 2008, alterada pelas Resoluções 319/09, 384/11, 

397/11, 418/12, 419/12, 450/13, 463/13 e 479/14, bem como normas do Denatran, a 

citar, a Deliberação 75/08 e Portarias 38/18 e 49/18. 

Com o desiderato de esclarecer os procedimentos mais comuns de modificação 

de veículos, abaixo segue de forma detalhada os procedimentos de blindagem, 

alteração de cor, alterações de carroceria e modelo padrão de fluxo para modificações. 

Ao final serão tecidos comentários acerca do quarto eixo em semirreboque, 

bem como a vedação de sua realização pela Circular nº 836/2020. 

a. Inclusão de blindagem 

Para a realização deste serviço é necessário que o interessado solicite prévia 

autorização do Detran.SP, nos termos do art. 98 do CTB. 

Conforme já dito, a autorização prévia deve ser solicitada diretamente à 

Gerência Operacional de Veículos, devendo ser apresentados os seguintes 

documentos: 

I. Requerimento de modificação disponível no portal do Detran.SP 

devidamente preenchido; 

II. Cópia do CRLV; 

III. Documento de identidade oficial com foto; 

IV. Ato constitutivo atualizado, se pessoa jurídica. 

Obtida a autorização prévia, será necessário que o interessado realize a 

inspeção de segurança veicular junto a uma Instituição Técnica Licenciada. 

Sendo aprovado na inspeção acima mencionada, deverão ser encaminhados os 

seguintes documentos ao Detran.SP, lembrando que este serviço somente é prestado 

de maneira presencial: 

I. Formulário Renavam preenchido; 

II. Requerimento de Modificação de Veículos; 

III. Declaração de blindagem expedida pelo Exército brasileiro, conforme 

Portaria nº 94/COLOG/2019; 

IV. Certificado de Segurança Veicular – CSV; 

V. Laudo de Vistoria de Identificação Veicular com resultado aprovado 

(com vistoria realizada após a realização do CSV); 

VI. Original do Certificado de Registro de Veículo; 

VII. Cópia de documento de identidade se o proprietário for pessoa física; 
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VIII. Comprovante de inscrição no CPF com situação ativa se o proprietário 

for pessoa física; 

IX. Cópia de ato constitutivo atualizado, se o proprietário for pessoa 

jurídica; 

X. Prova de inscrição no CNPJ com situação ativa, se o proprietário for 

pessoa jurídica; 

XI. Comprovante de endereço;  

XII. Documento de identificação com foto do representante da pessoa 

jurídica. 

Os documentos apresentados deverão estar de acordo com a Portaria Detran 

nº 54/2016. 

Estando em ordem a documentação, a modificação será inserida no sistema e 

haverá a expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo – CRV. 

Tal serviço também pode ser ofertado no bojo de procedimento de primeiro 

registro ou de transferência, sendo necessário para tanto cumprir os procedimentos 

de ambos os expedientes. 

Referente a custos, é necessário, para o correto oferecimento do serviço, o 

pagamento de todos os débitos exigíveis, bem como o pagamento da taxa prevista no 

item 10 do ANEXO I da Lei Estadual nº 15.266/2013, no valor de 7,700 Ufesp. 

b. Alteração de cor 

O procedimento de alteração de cor segue em sua maioria todos os tópicos 

tratados no item referente à inclusão de blindagem. 

A única diferença entre os dois procedimentos é que neste caso não é 

necessário realizar inspeção de segurança veicular e nem apresentar o documento do 

item III. 

Tal procedimento também é prestado somente de maneira presencial. 

c. Alteração de carroceria 

Para a alteração de carroceria, além da documentação de praxe, é necessário 

que seja apresentada cópia da nota fiscal que comprove a origem lícita da nova 

carroceria. 

No mais, deve seguir o mesmo procedimento da inclusão de blindagem. 

Abaixo, seguem fluxogramas referentes aos serviços de solicitação de 

autorização prévia e de modificação de veículos:  
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Abaixo, seguem comentários acerca da inclusão de quarto eixo: 

d. Inclusão de quarto eixo em semirreboques 

Preliminarmente, é necessário informar que a inclusão de quarto eixo é 

atividade vedada, sendo que o funcionário que autorizar ou incluir no cadastro do 
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semirreboque tal informação estará sujeito à responsabilização administrativa, cível e 

penal. 

Tal vedação é oriunda do Ofício-Circular nº 836/2020 do Denatran, conforme 

abaixo:  
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É necessário salientar que, muito embora não seja permitido incluir o quarto 

eixo em semirreboques, é permitido excluir tal alteração de nosso sistema, mediante 

solicitação do interessado e cumpridos os requisitos de modificação de veículos. 

Tal autorização foi concedida no Ofício Circular nº 2113/2020 do Detran, 

conforme abaixo: 
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Ao final, é de se destacar que a retirada do novo CRV somente será realizada 

quando satisfeitos os requisitos do comunicado n°55/2020 da Diretoria Setorial de 

Veículos, já mencionado na presente apresentação. 
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TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

Legislação básica: artigos 123 inciso I, 134 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - CTB, Portaria Detran.SP nº 1.680, de 20 de outubro de 2014 e 

Portaria Detran nº 54 de 26 de janeiro de 2016. 

Quando da realização da venda de um veículo, o vendedor deverá realizar as 

devidas anotações junto ao verso do Certificado de Registro de Veículo, ou seja, a 

Autorização para a Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, constando as 

informações de valor, nome do comprador e dados pessoais. 

Após o preenchimento dos dados, as assinaturas contidas no ATPV deverão ser 

reconhecidas por autenticidade junto ao registro no cartório de notas ou civil, se for o 

caso. 

Conforme art. 134 do CTB, o vendedor deverá realizar a venda junto ao 

Detran.SP, sob pena de responder solidariamente sob todos os débitos. 

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado 
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante 
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, 
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 
penalidades impostas e suas reincidências até a data da 
comunicação. 

No Estado de São Paulo, conforme o Decreto n° 60.489/2014, o serviço de 

comunicação de venda é realizado diretamente pelo cartório/Secretaria da Fazenda – 

Sefaz junto ao Detran.SP. 

Contudo, de acordo com a Portaria Detran.SP 1.680/2014, o vendedor deverá 

acompanhar a devida inclusão da comunicação de venda e, na ausência, apresentar 

cópia autenticada do CRV junto ao Detran.SP. 

Artigo 10 - No caso de transferência de propriedade, o vendedor 
poderá verificar a devida inclusão da comunicação de venda no 
cadastro do veículo, nos termos do Decreto 60.489, de 23-05-2014, 
na área de serviços eletrônicos do Detran.SP, no endereço eletrônico 
http://www.detran.sp.gov.br/. 

Parágrafo único - Caso não tenha sido realizada a comunicação de 
que trata o “caput” deste artigo, o vendedor deverá encaminhar ao 
Detran.SP, por meio de suas unidades de atendimento, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da compra e venda, cópia autenticada do 
Certificado de Registro de Veículo - CRV, devidamente assinado, 
datado e com firma reconhecida por autenticidade. 

Nessa mesma Portaria, consta a excepcionalidade nos casos em que o 

vendedor não possua cópia autenticada do CRV, conforme preconiza o art.134 do CTB. 
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Artigo 11 - Excepcionalmente, a autoridade de trânsito poderá 
aceitar documento diverso do constante no artigo 10 desta Portaria, 
desde que expresse a efetiva venda do veículo. 

Parágrafo único - Para anotação no banco de dados, serão aceitos: 

I - certidão expedida por cartório que ateste que o vendedor 
reconheceu sua firma por autenticidade, acompanhada de cópia 
simples do Certificado de Registro de Veículo - CRV preenchido; 

II - certidão expedida por cartório que ateste que o vendedor 
reconheceu sua firma por autenticidade, ainda que desacompanhada 
de cópia simples do Certificado de Registro de Veículo - CRV 
preenchido, desde que traga todos os dados necessários à 
qualificação do comprador e do vendedor; 

Por outro lado, o comprador deverá realizar a transferência de propriedade no 

prazo de 30 dias, conforme o art. 123 §1º do CTB, sob pena de incorrer na penalidade 

descrita no art. 233 do CTB (multa de averbação). 

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro 
de Veículo quando: 

I - for transferida a propriedade; 

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; 

III - for alterada qualquer característica do veículo; 

IV - houver mudança de categoria. 

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 
sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta 
dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses 
previstas no art. 123: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

Com a documentação em ordem, o veículo comercializado deverá ser aprovado 

em vistoria de identificação de veículos. 

Conforme preconiza a portaria 1.680/2014, art.8, o comprador deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

Artigo 8º - No processo de transferência de propriedade, de 
transferência de município de registro do veículo e de ambas, 
deverão ser exigidos os seguintes documentos: 

I - Certificado de Registro de Veículo - CRV original; 

II - vistoria de identificação veicular; 

III - comprovante do pagamento de taxas necessárias à transferência 
e de eventuais débitos pendentes sobre o veículo; 

IV - formulário Renavam, emitido eletronicamente por despachante 
ou pelo Detran.SP; 
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V - documento de identificação pessoal e CPF, se pessoa física, ou 
atos constitutivos, se pessoa jurídica; 

VI - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma 
por autenticidade, quando o Certificado de Registro de Veículo - CRV 
for assinado por procurador; 

VII - comprovante de endereço. 

§ 1º - No caso de transferência da propriedade, o documento de que 
trata o inciso I deste artigo deverá ser preenchido em nome do 
comprador e assinado, com reconhecimento de firma por 
autenticidade, pelo vendedor e pelo comprador. 

§ 2º - Fica dispensado o reconhecimento de firma do comprador no 
Certificado de Registro de Veículo - CRV original quando este for 
pessoa jurídica e apresentar nota fiscal eletrônica de entrada do 
veículo, dando ciência inequívoca da realização da compra e venda. 

§ 3º - Se a firma do vendedor no Certificado de Registro de Veículo - 
CRV original for reconhecida em outro Estado da Federação, o 
comprador deverá obter sinal público do tabelião junto a qualquer 
cartório instalado no âmbito do Estado de São Paulo. 

§ 4º - Fica dispensado o sinal público de que trata o § 3º deste artigo 
no reconhecimento de firma de vendedor pessoa jurídica quando for 
apresentada nota fiscal eletrônica de venda, dando ciência 
inequívoca da realização da compra e venda. 

Todos os documentos devem seguir as disposições da Portaria Detran nº 

54/2016, principalmente quanto à data de validade destes. 

Atualmente, por conta dos decretos relacionados ao Covid-19, o serviço de 

transferência de propriedade tem sido realizado de forma eletrônica. 

O despachante, mediante o sistema E-CRV, realiza o encaminhamento de toda 

a documentação descrita na portaria supracitada de forma eletrônica, não podendo 

ultrapassar o limite de 3MB por arquivo e o total de 10MB na totalidade dos 

documentos. 

A retaguarda analisará a documentação enviada eletronicamente e, se estiver 

correta, realizará o novo registro. 

Após o envio da documentação em formato eletrônico, o despachante deverá 

encaminhar a ficha Renavam e o CRV devidamente assinado e com firmas 

reconhecidas por meio de malote/pasta em uma das unidades do Detran.SP . 

A retaguarda também realizará a conferência da documentação enviada pelo 

malote/pasta, retendo a documentação enviada e entregando o novo CRV com o ATPV 

em branco, desde que não haja nenhuma irregularidade.  

É necessário destacar que a documentação deverá cumprir os requisitos da 

portaria Detran.SP 1680/2014, sob pena de eventual invalidação do ato praticado. 
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Abaixo, segue fluxo simplificado do serviço: 
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SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – CRV 

Legislação Básica: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 124, Resolução 

Contran no 310/09, Deliberação Contran nº 154 e Portarias Detran.SP nº 1523/08, 

1680/14 e 54/16.  

Ocorre a solicitação do serviço de segunda via do Certificado de Registro do 

Veículo (CRV) nos casos de perda, furto, roubo, má conservação ou rasura do 

documento. 

Para que haja a conclusão do serviço, o veículo deve estar registrado no Estado 

de São Paulo. 

Conforme preconiza o art. 124 do CTB, para ser expedido um novo CRV são 

necessários os seguintes documentos: 

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo 
serão exigidos os seguintes documentos: 

I - Certificado de Registro de Veículo anterior; 

II - Certificado de Licenciamento Anual; 

III - Comprovante de transferência de propriedade, quando for o 
caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo Contran; 

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e 
ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do 
veículo; 

V - Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos 
componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, 
quando houver alteração das características originais de fábrica; 

VI - Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de 
veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições 
consulares de carreira, de representações de organismos 
internacionais e de seus integrantes; 

VII - Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no 
Município do registro anterior, que poderá ser substituída por 
informação do Renavam; 

VIII - Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, 
encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;     
(Vide ADIN 2998); 

IX - (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998); 

X - Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, 
quando houver alteração nas características originais do veículo que 
afetem a emissão de poluentes e ruído; 

XI - Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e 
ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do Contran e 
do Conama. 

Parágrafo único. O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não 
se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na 
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forma da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 
13.886, de 2019). 

Além da documentação supracitada, o Detran.SP exige a apresentação dos 

seguintes documentos para a conclusão do serviço: 

I. Veículo de pessoa física - o proprietário do veículo:  

a. Documento de identificação pessoal;   

b. Comprovante de inscrição no CPF;   

c. Comprovante de endereço, apenas nos casos em que o proprietário 

informar que houve mudança no seu endereço cadastrado no 

Detran.SP, emitido há no máximo três meses; 

d. Laudo de vistoria de identificação veicular;  

e. Comprovante de pagamento de débitos (tributos, multas ou encargos 

pendentes); 

f. Declaração de perda ou extravio; 

g. Boletim de Ocorrência em caso de furto ou roubo. 

II. Veículo de pessoa jurídica - o proprietário ou representante legal da pessoa 

jurídica:  

a. Documento de identificação pessoal do representante da pessoa 

jurídica responsável pela solicitação do serviço na unidade de 

atendimento; 

b. Laudo de vistoria de identificação veicular;  

c. Comprovante de pagamento de débitos (tributos, multas ou encargos 

pendentes); 

d. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

e. Contrato Social ou documento equivalente de criação da pessoa 

jurídica; 

f. Comprovação de poderes para representação legal da pessoa jurídica - 

original e/ou cópia simples, conforme o documento apresentado; 

g. Boletim de Ocorrência em caso de furto ou roubo. 

Em caso de CRV rasurado ou em mau estado de conservação, além dos 

documentos acima, deve ser apresentado o original do CRV para fins de arquivamento 

no Detran.SP. 
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Oportuno salientar exceções previstas no artigo 9º da Portaria Detran nº 

1.680/2014, conforme se vê abaixo: 

Artigo 9º - É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro 
de Veículo - CRV, seguido do pertinente endosso e reconhecimento 
de firma por autenticidade, quando constatada a existência de: 

I - rasura ou qualquer evento que descaracterize a identificação do 
veículo ou as características de integridade ou segurança do 
documento; 

II - rasura ou erro na identificação do comprador ou da data da venda 
do veículo. 

§ 1º - O Certificado de Registro de Veículo - CRV, documento válido 
para fins de transferência da propriedade, será aceito nos seguintes 
casos: 

I - preenchimento dos dados do vendedor como se comprador fosse, 
desde que o alienante apresente, conjuntamente, declaração de 
venda do veículo contendo os dados de identificação e endereço do 
adquirente; 

II - quando, a despeito da rasura da data da venda do veículo, for 
possível a efetiva determinação do momento em que o negócio foi 
realizado; 

III - incorreções relacionadas à grafia do nome, endereço ou 
inversões dos números da cédula de identidade ou do CPF do 
comprador, desde que seja possível a perfeita identificação através 
da apresentação de documentação probante. 

§ 2º - A declaração de compra e venda prevista no inciso I do 
parágrafo 1º deste artigo deverá estar datada e assinada pelo 
vendedor do veículo, reconhecida sua firma por autenticidade. 

 

 

 


