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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 
I - OBJETIVO: Capacitar o interessado em se associar a DESPMINAS para o 

desempenho das atividades de Despachante Documentalista, especialmente para atuar 

no Estado de Minas Gerais (perante o DETRAN/MG) como Despachante de Veículos.  

 
II - DOS INTERESSADOS: Podem ingressar na Associação como Associado Profissional, 

a pessoa física que comprove a atuação profissional como Despachante Documentalista 

por prazo não inferior a 1 (um) ano ou que tenha participado de exame de certificação 

organizado pela Associação, empresa ou entidade de reconhecida capacidade técnica. 

Em ambos os casos é necessário que o associado venha a atuar profissionalmente e que 

pague a Taxa de Adesão e Anuidades. 

 

III - DOS REQUISITOS: Para se associar a DESPMINAS como Associado Profissional e 

trabalhar como Despachante de Veículos perante o DETRAN/MG, o interessado deverá 

preencher o Requerimento de Admissão no site www.despminas.com.br/associe-se e 

enviar os seguintes documentos a associação:  

 

1) RG e CPF;  

2) Comprovante de residência;  

3) Foto 3 x 4 recente;  

4) Atestado de Antecedentes expedido pelo site http://www.pc.mg.gov.br;  

5) Comprovante de pagamento da Taxa de Adesão. 

 
IV - DOS CUSTOS: O curso e a prova são gratuitos. Para se associar, os participantes do 

curso, depois de obterem a aprovação na prova, deverão arcar com as despesas da Taxa 

de Adesão e Anuidades.  

 
V - DOS LOCAIS EM QUE O ASSOCIADO PODERÁ TRABALHAR: Em qualquer cidade 

e/ou Delegacia de Trânsito / CIRETRAN do Estado de Minas Gerais. 
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VI - DA PROVA DO CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE DESPACHANTE DE 
VEÍCULOS: Ao final do curso o interessado poderá fazer uma prova e obter a 

comprovação de participação em exame de certificação organizado pela Associação. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver pelo menos 60% de acerto na prova. 

Se o candidato for aprovado, ele receberá o certificado de conclusão do curso através de 

email. O candidato possui apenas uma chance de realizar o exame de certificação.  

 
VII - DAS DISCIPLINAS:  

 

1) Despachante Documentalista;  

2) Administração de Escritório de Despachante;  

3) O DETRAN/MG;  

4) Prática no site do DETRAN/MG;  

5) Algumas informações complementares; 

6) Responsabilidade Penal do Despachante;  

7) Ética e Disciplina. 
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DAS DISCIPLINAS 
 
1. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA  

1.1. Legislação 
 

A atividade de Despachante Documentalista, a qual compreende a espécie 

de Despachante de Veículos, não é uma profissão regulamentada em nosso País.  

 

O Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2014 que a regulamenta ainda está em trâmite no 

Senado Federal1: 

 

 
  

Por sua vez, a Lei Federal nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o 

Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá 

                                                        
1 Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118699, acesso em 23/09/2017 
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outras providências, não exige maiores capacitação ou competência para o desempenho 

dessa atividade.  

 

Apenas estabelece em seu artigo 6º, caput e parágrafo único que o Despachante 

Documentalista tem mandato presumido de representação na defesa dos interesses de 

seus comitentes, salvo para a prática de atos para os quais a lei exija poderes especiais e 

que o Despachante Documentalista, no desempenho de suas atividades profissionais, 

não praticará, sob pena de nulidade, atos privativos de outras profissões liberais definidas 

em lei2: 

 

Art. 6º O Despachante Documentalista tem mandato presumido de representação 

na defesa dos interesses de seus comitentes, salvo para a prática de atos para os 

quais a lei exija poderes especiais. 

 

Parágrafo único. O Despachante Documentalista, no desempenho de suas 

atividades profissionais, não praticará, sob pena de nulidade, atos privativos de 

outras profissões liberais definidas em lei. 

 

Assim, o exercício da ocupação de Despachante Documentalista, na prática, requer 

apenas formação de nível médio e credenciamento junto a órgãos estaduais, nas 

unidades da federação onde haja legislação específica para o exercício da função. 

 

O Estado de Minas Gerais, através do artigo 2º da Lei Estadual nº 18.037/2009, 

estabeleceu que Despachante Documentalista é a pessoa física que representa o cliente, 

mediante sua anuência e independentemente de mandato, perante os órgãos públicos, 

nos atos de, entre outros3: 

 

I - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre a propriedade 

desses veículos, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço de trânsito 

e transporte; 
                                                        
2 Fonte: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/2002/L10602.htm, acesso em 23/09/2017 
3 Fonte: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18037&ano=2009, acesso em 23/09/2017 
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II - revalidação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -; 

 

III - obtenção de atestados de qualquer natureza; e 

 

IV - obtenção de documentos e certidões em órgãos públicos estaduais. 

 

Os Despachantes Documentalistas atuam, predominantemente, junto aos órgãos de 

trânsito e por isso são chamados como Despachantes de Veículos.  

 

Entretanto, a familiaridade com guias e formulários específicos gera, informalmente, 

algumas outras especializações, tais como de documentação para taxistas, de isenção de 

ICMS e IPI para pessoas portadoras de deficiências, de veículos de transporte escolar, de 

veículos de carga, de documentação para o Ibama, Prefeituras, Receita Federal, INCRA, 

associações de classe, despachante imobiliário como Correspondente Caixa Aqui, dentre 

outras.  

 

Não há necessidade de empresa, já que os Despachantes podem trabalhar como 

Profissionais Autônomos e devem se cadastrar como tais na Prefeitura Municipal, obter o 

Alvará de Localização e Funcionamento e recolher o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza. Não recebem salário específico, trabalham por conta própria e 

ganham na medida que prestarem seus serviços a terceiros. 

 

Os Despachantes são os profissionais responsáveis por intermediar as relações entre as 

pessoas físicas e jurídicas junto aos órgãos públicos. Dessarte, a mesma Lei Estadual nº 

18.037/2009 determina que o Estado de Minas Gerais manterá cadastro de Entidades 

Representativas dos Despachantes e somente reconhecerá aquele associado a uma 

entidade cadastrada na forma da lei: 

 

Art. 1º O Estado manterá cadastro de entidades representativas dos despachantes, 

constituídas na forma da lei. 
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§ 2º Somente será reconhecido pelo Estado o despachante associado a entidade 

cadastrada na forma desta lei. 

 

A DESPMINAS - Associação dos Despachantes de Minas Gerais, CNPJ nº 

28.195.700/0001-06,é uma Entidade Representativa dos Despachantes junto ao 

DETRAN/MG. Veja o ofício que a reconheceu como Entidade Representativa nesse 

endereço na internet4. 

 

As profissões regulamentadas tem sua própria exigência quanto à formação do 

profissional que poderá exercê-las, como formação técnica, cursos superiores, diplomas 

específicos, entre outras exigências acadêmicas.  

 

Em alguns casos além das exigências do Ministério do Trabalho são necessários também 

outros critérios, como é o caso da profissão de advogado, que mesmo depois de formado 

em direito, só poderá exercer a profissão se for aprovado no exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB.  

 

O parágrafo único do artigo 6º da Lei Federal nº 10.602/2002 diz apenas que o 

Despachante Documentalista não poderá praticar atos privativos de outras profissões 

liberais definidas em lei, sob pena de nulidade.  

 

Da mesma forma, a Lei Estadual nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, não prevê maiores 

detalhes para uma pessoa ser Despachante Documentalista, apenas considera como tal 

“a pessoa física que representa o cliente, mediante sua anuência e independentemente 

de mandato, perante os órgãos públicos” (artigo 2º da Lei Estadual nº 18.037/2009).  

 

De acordo com o artigo 653 do Código Civil em vigor, “opera-se o mandato quando 

alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar 

interesses. A procuração é o instrumento do mandato.”5 Assim, basta que uma pessoa 

confie numa outra para que ela seja encarregada ou incumbida de uma atividade de 

                                                        
4 https://docs.wixstatic.com/ugd/8c241f_2cee1ea7629440c6a0e79e5b342d411f.pdf, acesso em 23/09/2017 
5 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm, acesso em 23/09/2017 
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Despachante Documentalista, concedendo-lhe poderes para desempenho de uma 

representação.  

 

Nesse sentido, o Estatuto da DESPMINAS prevê que o Despachante Documentalista, no 

desempenho de suas atividades profissionais, não praticará, sob pena de nulidade, atos 

privativos de outras profissões liberais definidas em lei e que são expressamente vedadas 

todas e quaisquer iniciativas ou manifestações de caráter político-partidário e religioso, 

em nome da Associação ou em seu meio, excetuando-se as que digam respeito ao 

interesse direto da Associação e desde que permitidas por lei (artigo 6º, §§ 1º a 3º).  

 

Desse modo, constata-se que hoje não existe na legislação de nosso país, maior 

dificuldade para uma pessoa física desempenhar as atividades profissionais de 

Despachante Documentalista. Não se pode, inclusive, fazer exigência de inscrição em 

Conselho. 

 

A Constituição Federal dispõe no inciso XIII de seu artigo 5º, que “é livre o exercício de 

qualquer, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Como não existem restrições em lei, diante do princípio constitucional da 

legalidade implícito no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, o qual determina que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, 

indo também de encontro ao disposto no artigo 5º, inciso XXXIX, que diz “não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, não se pode hoje 

exigir de qualquer pessoa condição ou qualificação especial para o exercício da profissão 

de Despachante Documentalista6.  

 

Pelo contrário, o trabalho constitui exercício da cidadania e dignidade da pessoa humana 

(artigos 6º e 1º, incisos III e IV da Constituição Federal).  

 

É oportuno dizer também que a atividade de Despachante Documentalista faz parte da 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e 

                                                        
6 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm, acesso em 23/09/2017 
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Emprego, onde se verifica que os trabalhadores autônomos podem atuar sem qualquer 

supervisão, especialmente, representando o seu cliente junto a órgãos e entidades 

competentes7.  

 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - MTE 

 

4231 :: Despachantes documentalistas e afins 

 

Títulos 

4231-05. Despachante documentalista Despachante de documentos, 

Despachante policial 

  

4231-10. Despachante de trânsito Despachante de veículos,  

Despachante emplacador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Fonte: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf, acesso em 23/09/2017 

Descrição Sumária 

 

Representam o cliente junto a órgãos e entidades competentes. 

Solicitam a emissão de documentos de pessoas físicas e jurídicas, 

de bens móveis e imóveis, alvarás, licenças e laudos diversos. 

Efetuam inscrições, alterações e baixas em registros e cadastros. 

Gerenciam serviços e atividades dos clientes: organizam arquivos 

de dados e monitoram datas de vencimento de documentos. 

Regularizam débitos e créditos, apuram e pagam impostos, taxas e 

emolumentos. Requerem isenções, cancelamentos, parcelamentos 

e suspensões de pagamentos de débitos, a devolução de indébitos 

e o recebimento de indenizações, seguros, pecúlios e pensões. 
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Nada obsta, portanto, a associação desses trabalhadores a DESPMINAS, que deve, é 

claro, evitar o mau prestador de serviços e o mau desempenho das atribuições e 

atividades por seus associados. O mau desempenho do trabalho dos Despachantes 

Documentalistas pode resultar em prejuízos para os clientes e cidadãos, além de terceiros 

eventualmente prejudicados, se não chegar a trazer prejuízos até mesmo para o 

funcionamento da própria Associação.  

 

É sabido que o cidadão, por si só, pode buscar diretamente a solução de seus assuntos 

ou interesses junto aos órgãos públicos. Assim, o que se pretende mediante a aceitação 

de uma pessoa a Associação é dar-lhe a oportunidade de trabalhar regular e dignamente, 

assegurando, entretanto, proteção contra os maus profissionais, permitindo o 

desenvolvimento dessa importante atividade, necessária a desburocratização do Estado 

Brasileiro. Para isso, a Associação conta com mecanismos de representação contra os 

associados em razão da prática de atos irregulares, sindicância e sanções, sendo 

assegurada a ampla defesa.  

 

Considerando, pois, que o objetivo da DESPMINAS é a prestação de serviços que 

contribuem para a formação, fomento, desenvolvimento e racionalização das atividades 

dos Despachantes Documentalistas do Sul de Minas Gerais, em nosso Estado e no 

Brasil, bem como a representação e defesa de seus direitos, suas atividades econômicas, 

sociais e empresariais, é que a associação vem estimular e fomentar a profissão através 

deste curso. 

 

Partimos de uma premissa diferente das demais Associações e Entidades 

Representativas dos Despachantes de Minas Gerais. Primeiro daremos REGULARIDADE 

e/ou FORMALIZAREMOS a sua atividade. Depois, se necessário, te apoiaremos no dia a 

dia, através, por exemplo, de nossa Central de Relacionamento, apostilas, modelos de 

documentos, cursos online, vídeos aulas, grupos no WhatsApp, enfim, métodos de 

capacitação que serão implementados pela DESPMINAS. 

 

Atenção: Os titulares de cargos públicos em "regime de dedicação exclusiva", podem, 

desde que haja compatibilidade de horários, desempenhar atividades paralelas no âmbito 
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da iniciativa privada, desde que elas não sejam potencialmente causadoras de conflito de 

interesses com o cargo público ocupado. A ausência de conflito de interesses deve ser 

atestada em análise do caso pela respectiva unidade de Recursos Humanos do cargo. 

 
1.2. Preposto 
 

O Despachante de Veículos credenciado pela DESPMINAS poderá nomear, sob sua 

responsabilidade, preposto de sua livre escolha. Prepostos são pessoas com vínculo 

empregatício ou não que agem em nome de uma pessoa, empresa ou organização. 

Devem ter conhecimento dos atos e fatos da atividade do Despachante e podem fazer 

tudo o que o Despachante autorizar, mediante requerimento a ser encaminhado a 

Delegacia de Trânsito / CIRETRAN. Contudo, o Despachante será responsável por todos 

os atos e procedimentos realizados por seus prepostos, respondendo administrativa, cível 

e penalmente por suas ações, independentemente de como se deu o fato e se tem 

conhecimento prévio dele ou não. 

 

Portanto, nomeie como prepostos somente pessoas de sua extrema confiança e que 

tenham conhecimento de suas atividades tanto quanto você. 

 

Segue um modelo de requerimento de vinculação de preposto: 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE TRÂNSITO DE ________-

MG 

 

FULANO DE TAL, brasileiro, estado civil, RG XXXXX SSP/MG, CPF XXXXXXX, 

DESPACHANTE DE VEÍCULOS regularmente filiado a DESPMINAS, credenciado 

sob nº 0000XX pelo DETRAN-MG, com escritório na XXXXXX, nº XXXX, Bairro 

XXXX, em XXXXXX-MG, requer a V. Sa. a vinculação da pessoa de CICRANO DE 

TAL, brasileiro, estado civil, profissão, RG XXXXX SSP/MG, CPF XXXXXXX, com 

domicílio na Rua XXXXXXX, Bairro XXXXXXX, em XXXXXXX-MG, como seu 

representante para a prática de todos os atos de Despachante de Veículos perante 
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esta Delegacia de Trânsito / CIRETRAN, pelo qual me responsabilizo pelos atos 

praticados, tanto administrativa, como cível e penalmente. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

xxxxxx, xxxx de xxxxxx de 20xxxxxx. 

 

__________________________________________ 

FULANO DE TAL 

Despachante Documentalista 

 
1.3. Alguns serviços que o Despachante de Veículos pode prestar 
 
Para efetuar os serviços abaixo discriminados é necessário o pagamento de eventuais 

débitos, tais como multas, IPVA, Seguro DPVAT, Taxa de Licenciamento, entre outros: 

 

1) 2ª Via de CRLV - Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (Licenciamento) 

2) 2ª Via de CRV - Certificado de Registro de Veículo (Recibo) 

3) Licenciamento de Veículos dentro do Estado de Minas Gerais 

4) Alteração de Dados de Veículos de Minas Gerais 

5) Laudo de Vistoria Lacrada 

6) Primeiro Emplacamento 

7) Transferência de Veículos no Estado de Minas Gerais  

8) Transferência de Veículos de outros Estados para Minas Gerais 

9) Baixa de veículos 

10) Baixa de Impedimento Administrativo 

11) Troca de Tarjetas e Placas 

12) Foto Digital do Motor do Veículo 

13) Mudança de Placa (antiga Amarela para atual) 

14) Transferência de prontuário da CNH de outros Estados 

 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
18/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

As normas e funcionamento dos serviços do DETRAN/MG estão dispostos em seu site de 

maneira bem clara e didática para cada serviço, com explicação de cada item e outros 

detalhes. 

 
1.4. Algumas informações básicas que o Despachante deve saber 
 
1.4.1. IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores8 
 
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto que incide 

sobre a propriedade de veículos. É um imposto estadual, ou seja, somente os Estados e 

o Distrito Federal têm competência para instituí-lo de acordo com o art.º 155, III 

da Constituição Federal. 

 

O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, não incidindo sobre 

embarcações e aeronaves. Os contribuintes deste imposto são os proprietários de 

veículos automotores. A alíquota utilizada como referência é determinada por cada 

governo estadual, com base em critério próprio. A base de cálculo é o valor venal do 

veículo, estabelecido pelo Estado que cobra o referido imposto. De referir que a função do 

IPVA é exclusivamente fiscal. Em 2005, o estado que cobrava a maior alíquota era São 

Paulo, com 4% sobre o valor venal do veículo sendo que outros estados têm sua alíquota 

variando entre 1% e 3%. 

 

Sendo o IPVA um imposto, é por padrão uma prestação pecuniária compulsória. 

 
1.4.2. DPVAT - Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via 
Terrestre9 
 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre (DPVAT) é um 

seguro obrigatório instituído no Brasil em 1974 para a cobertura de danos pessoais 

causados por veículos automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas 

                                                        
8 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_a_propriedade_de_veículos_automotores, acesso em 23/09/2017 
9 Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Danos_pessoais_causados_por_veículos_automotores_de_via_terrestre, acesso em 23/09/2017 
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transportadas ou não (incluindo motorista, passageiro ou pedestre), com a finalidade de 

amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional brasileiro, não 

importando de quem seja a culpa dos acidentes. 

 

O DPVAT, também chamado de "seguro obrigatório", deve ser pago pelo proprietário do 

veículo juntamente com o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), 

na maioria dos estados. Se o seguro obrigatório não for pago, significa que o veículo não 

está devidamente licenciado. 

 

Se o veículo estiver sendo licenciado a primeira vez, o pagamento será proporcional aos 

meses do ano. 

 

Para saber mais sobre o DPVAT, acesse o site da Seguradora Líder-DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/ ou ligue para o SAC DPVAT - 0800 022 12 04. 

Horário de funcionamento: Todos os dias.  

 

O pagamento da indenização é feito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus 

beneficiários, em até 30 dias após a apresentação da documentação necessária. O valor 

da indenização é de R$ 13.500 no caso de morte e de até R$ 13.500 nos casos de 

invalidez permanente, variando conforme o grau da invalidez, e de até R$ 2.700 em 

reembolso de despesas médicas e hospitalares comprovadas. O prazo para solicitar a 

indenização por Morte é de até 3 anos contados da data do óbito. Para despesas médicas 

(DAMS): a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data do acidente. No caso 

de indenização por Invalidez Permanente este prazo é de 3 anos a contar da ciência da 

Invalidez Permanente pela vítima. 

 

Os recursos do Seguro DPVAT são financiados pelos proprietários de veículos, por meio 

de pagamento anual. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde 

(SUS), para custeio do atendimento médico-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito 

em todo país. 5% são repassados ao Ministério das Cidades (DENATRAN), para 
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aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito. Os 

demais 50% são voltados para o pagamento das indenizações e reservas.10 

 
1.4.3. CRVL - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo11 

 

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é um documento obrigatório 

que todo proprietário de veículo automotivo deve possuir no Brasil. 

 

Este documento fornece um número de registro do veículo. Cada estado brasileiro emite 

este certificado em um documento padrão válido em todo o território nacional. O 

certificado é gerenciado pelo CONTRAN e DENATRAN. 

 

É obtido quando o proprietário do veículo faz o Licenciamento Anual de Veículos do carro. 

O documento deve ser renovado anualmente, sendo de porte obrigatório, e é enviado 

pelos Correios para a casa do motorista. 

 
1.4.4. CRV - Certificado de Registro de Veículo12  

 

O CRV - Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou Documento Único de 

Transferência (DUT) é um documento utilizado no Brasil para efetuar a venda de um 

veículo. O CRV/DUT deve ficar em poder do proprietário e ser entregue ao comprador no 

ato da venda. 

 

1.4.5. Taxa de Licenciamento 

 

A Taxa de Licenciamento é o valor que deve ser pago anualmente ao Estado para que 

seja renovado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 
1.4.6. Placas de identificação de veículos13 

                                                        
10 Fonte: https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Sobre-o-Seguro-DPVAT, acesso em 23/09/2017 
11 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_registro_e_licenciamento_de_veículo, acesso em 23/09/2017 
12 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Documento_único_de_transferência, acesso em 23/09/2017 
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As placas de identificação de veículos no Brasil são emitidas pelos Departamentos 

Estaduais de Trânsito (DETRANs) de cada unidade da Federação, seguindo uma 

sequência única para todo o país. 

 

O sistema atual é o RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), criado 

através do Decreto-Lei N.º 237 de 23 de fevereiro de 1967,[1] e implantado de maneira 

gradativa, com o estado do Paraná sendo o primeiro a implantá-lo em 1990.  
 
1.4.7. Protocolo 
 
Sempre que seus clientes lhe entregarem algum documento original ou cópia, façam-no 

assinarem um livro de protocolo de entrega. O mesmo procedimento deve ser realizado 

quando você entregar algum documento a seus clientes. Isso evita dúvidas e prejuízos 

para as partes. Com este controle você sempre saberá se o documento está realmente 

com você ou foi entregue para seu cliente. 

 

As cópias e originais que você entregar na Delegacia ou CIRETRAN, também devem ser 

entregues mediante protocolo da repartição que as receber, constando o nome do cliente 

e relação de documentos entregues.Os originais ou serão devolvidos ao cliente ou serão 

entregues ao DETRAN/MG. Por isso é bom manter esse controle. Sempre solicite a 

assinatura e o carimbo do funcionário que os receber, informando a data de recebimento. 

 

Vá até uma papelaria e adquira os livros de protocolo mencionados acima. 

 

Mande imprimir em gráfica os modelos de protocolo de recebimento e devolução de 

documentos, sempre com duas vias, uma para você e outra para seu cliente. 

 

Se acaso a documentação for enviada por email, imprima-o e arquive juntamente com a 

documentação de seu cliente. 

                                                                                                                                                                                        
13 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Placas_de_identificação_de_veículos_no_Brasil, acesso em 23/09/2017 
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Sempre que apresentar requerimentos aos órgãos públicos, imprima duas vias de todo o 

pedido mais os documentos que o acompanham e peça para a pessoa que os receber 

informar que recebeu naquela data, apondo ainda sua assinatura e carimbo. Desta forma 

você terá uma comprovação de que realmente solicitou algo ao serviço público. 

 

Muitas vezes adotamos esse procedimento pois como as autoridades são pessoas muito 

ocupadas, elas preferem "falar" com você através do seu requerimento escrito. 
 
1.4.8. Modelo de requerimento a Prefeitura 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ________-MG 
 
FULANO DE TAL, brasileiro, estado civil, Despachante Documentalista, RG n° 
M-x.xxx.xxx SSP/MG, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, domiciliado e residente na Rua 

xxxxxxxxxxxxxxx, n° xxxxxx, Bairro xxxxxxxx, em xxxxxxxx-MG, é presente a V. Sa., 
para com o devido respeito e acatamento, REQUERER sua inscrição como 

DESPACHANTE DE VEÍCULOS junto a esta Municipalidade, como 

PROFISSIONAL AUTÔNOMO. 

 

Para tanto, seguem os seguintes documentos:  

 

a) Documento de Identificação Funcional como Despachante Documentalista 

associado a DESPMINAS - Associação dos Despachantes de Minas Gerais, CNPJ 

nº expedido nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº18037, de 

12/01/2009; b) Documento de Identidade (RG ou CNH); c) CPF (excluir esta linha 

se for apresentada a CNH; d) Comprovante de residência (ou do endereço 

comercial). 

 
Assim é que, REQUER ainda seja-lhe expedido o respectivo Alvará de Localização 

e Funcionamento, bem com seja-lhe possibilitado o acesso a impressão de notas 
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fiscais eletrônicas de prestação de serviços, de modo a exercer suas atividades 

regularmente. 

 

Termos em que, 
pede e espera DEFERIMENTO. 

 

xxxxxx, xxxx de xxxxxx de 20xxxxxx. 

 

___________________________________________ 
FULANO DE TAL 

Despachante Documentalista 
 
1.4.9. Modelo de requerimento a Delegacia de Trânsito / CIRETRAN 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE TRÂNSITO DE ________-
MG 
 
FULANO DE TAL, brasileiro, estado civil, Despachante Documentalista, RG n° 
M-x.xxx.xxx SSP/MG, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, domiciliado e residente na Rua 

xxxxxxxxxxxxxxx, n° xxxxxx, Bairro xxxxxxxx, em xxxxxxxx-MG, é presente a V. Sa., 

para com o devido respeito e acatamento, expor e ao final requerer o seguinte: 

 

A DESPMINAS - Associação dos Despachantes de Minas Gerais, CNPJ nº 

28.195.700/0001-06, é uma Entidade Representativa dos Despachantes 

Documentalistas, devidamente cadastrada pelo DETRAN/MG, nos termos da Lei 

Estadual nº 18.037 de 2009 (vide cópia do Ofício CAT-DETRAN MG Nº 1151 A/17 

anexo). 

 

Conforme documentos anexos, o Requerente habilitou-se junto a DESPMINAS 

para exercer as atividades de Despachante perante o Estado de Minas Gerais: 
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1) Diploma de Associação expedido pela DESPMINAS - Associação dos 

Despachantes de Minas Gerais; 

 

2) Comprovante de cadastro de DESPACHANTE junto ao sistema SCIDP - 

Sistema de Cadastro de Despachante do DETRAN/MG; 

 

3) Documento de Identificação Funcional da DESPMINAS, expedido nos 

termos do § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº18037, de 12/01/2009, para 

que o Estado de Minas Gerais o reconheça como Despachante. 

 

Assim é que, REQUER seja noticiada a referida habilitação do Requerente aos 

Setores de Trânsito e de Habilitação para Condução de Veículos Automotores 

desta r. Delegacia, de modo que o mesmo possa exercer suas atividades junto aos 

mesmos como Despachante de Veículos que é, sem embaraço. 

 

Termos em que, 
pede e espera DEFERIMENTO. 

 

xxxxxx, xxxx de xxxxxx de 20xxxxxx. 

 

___________________________________________ 
FULANO DE TAL 

Despachante Documentalista 
 
1.4.10. Modelo de autorização (mandato) 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu,____________________________________________________________ 

(nome), RG nº ___________________, CPF nº ____________________________, 

ADQUIRENTE do veículo identificado pelo código RENAVAM 

nº____________________ chassi nº ____________________________________ 
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placa ______________________ marca ___________________________ ano 
__________ modelo __________, AUTORIZO a pessoa de FULANO DE TAL, RG 

XXXXX SSP/MG, CPF XXXXXXX, DESPACHANTE DE VEÍCULOS regularmente 

filiado a DESPMINAS, credenciado sob nº 0000XX pelo DETRAN-MG, com 

escritório na XXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXX, em XXXXXX-MG, a assinar o 

documento de _____________________________________________________, 

atinente ao procedimento de ___________________________________________ 

_____________________________________ junto ao DETRAN-MG. 

 

XXXXXXX-MG, ________/.________/________ 

 

___________________________________________________ 

                   Nome:  

 

Eu, FULANO DE TAL, RG XXXXX SSP/MG, CPF XXXXXXX, DESPACHANTE DE 

VEÍCULOS regularmente filiado a DESPMINAS, credenciado sob nº 0000XX pelo 

DETRAN-MG, com escritório na XXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXX, em XXXXXX-

MG, ACEITO  o múnus decorrente do ato AUTORIZADO acima discriminado, 

reconhecendo que a autorização é ato discricionário, unilateral, precário, 

personalíssimo e intransferível, assumindo total responsabilidade pelo seu 

cumprimento. 

XXXXXXX-MG, ________/.________/________ 

 

___________________________________________ 

FULANO DE TAL 

Despachante de Veículos 

Credenciado pelo DETRAN-MG 

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX 
 
Atenção: os modelos constantes dos itens 1.2. e 1.4.9. a 1.4.11. acima devem ser 

adaptados caso a caso para a sua necessidade, pois se tratam apenas de sugestões de 

redação. 
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2. ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE DESPACHANTE 
 

A DESPMINAS pretende que todo associado esteja apto a prestar serviços como 

Despachante de Veículos, executando serviços, providenciando documentos, 

regularizando débitos, multas, instruindo processos, e, ainda, gerenciando bem o seu 

escritório ou empresa.  

 
2.1. Recursos mínimos  
 

Computador desktop ou notebook; telefone; acesso à internet; carimbos; impressora 

colorida (sugere-se a Multifuncional Epson EcoTank L375); e software de gestão de 

escritório de despachantes para controlar seus processos, pagamentos e recebimentos 

etc. 

 

2.2. Imóvel, escritório e autorização da Prefeitura 
 

Muitos escritórios de Despachantes de Veículos são abertos em sua própria casa. Se este 

é o seu caso, o ideal é ter pelo menos dois cômodos para atender bem os seus clientes, 

sendo um destinado a espera e atendimento inicial e outro para uma conversa mais 

reservada. É importante também que seu escritório em sua casa tenha uma entrada 

separada para seus clientes. Nessa outra sala mais reservada, você guardará e 

manuseará os documentos. 

 

Também com poucos recursos você pode montar um pequeno escritório de Despachante. 

Na verdade, a atividade está sustentada na confiança que a pessoa depositará em você, 

bem como na sua relação com os órgãos públicos. Você vai precisar de um 

estabelecimento com poucos metros quadrados, preferencialmente próximo a Delegacia 

de Trânsito / CIRETRAN de sua cidade, em local movimentado.  

 

Para o escritório, você deve adquirir uma mesa e cadeira para você, duas cadeiras para 

seus clientes, inicialmente um armário de arquivo e telefone. Para a área de recepção dos 
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clientes, é preciso um balcão ou uma mesa com cadeira, ou, quem sabe, sofá para as 

pessoas aguardarem confortavelmente o atendimento.  

 

De qualquer forma, é necessária a autorização da Prefeitura Municipal de sua cidade, 

onde você deverá se inscrever como Profissional Autônomo, obter o Alvará de 

Localização e Funcionamento e pagar o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza. Com sua formalização junto a Prefeitura, você poderá emitir Nota Fiscal 

Eletrônica de Prestação de Serviços a seus clientes.  

 

O risco do negócio não é alto e o retorno está previsto para um ano. É possível um 

faturamento médio mensal de até R$ 2.500 no início do empreendimento. O escritório 

pode fazer licenciamento e regularização de veículos e agregar quaisquer outros serviços 

que exigem atuação nos órgãos públicos. 

 
2.3. Publicidade 
 

Você deve mandar fazer cartões de visita e porta documentos (CRV e CRVL) para 

oferecer a seus clientes. A confecção de porta documentos é extremamente importante, 

pois o seu cliente ficará com ele no mínimo durante um ano (tempo em que ficará visível 

para ele), podendo inclusive te indicar a outros possíveis clientes. Quando o seu cliente 

pensar em renovação ou serviços de Despachante ele saberá onde te encontrar 

facilmente. 

 

Para baratear os custos, você pode mandar fazer 1.000 porta documentos, porém, 

lembre-se que se você for mudar de lugar porque o seu escritório cresceu, você terá que 

refazer os plásticos porque simplesmente o endereço estará desatualizado. De início, 

tente colocar somente o seu telefone e o seu nome, pois daí você não vai perder as 

unidades. 

 
2.4. Empregados 
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De início, não há a necessidade de contratar ninguém, ainda mais porque somos 

encontrados facilmente através de telefones celulares. Mas, como há a necessidade de ir 

até a Delegacia, Bancos etc, seu escritório crescendo, pense nesta hipótese, pois senão 

você poderá perder clientes quando eles se depararem com a porta de seu 

estabelecimento fechada e não atenderem o telefone. Pense em contratar alguém para 

trabalhar apenas meio período no início. Depois, pense em oferecer um telefone fixo para 

seus clientes ligarem, pois o custo da ligação para ele é ínfimo e as pessoas preferem-no 

ao invés do uso do celular. Tenha também um celular com vários chips de diversas 

operadoras para oferecer a seus clientes. Procure alguém que já tenha trabalhado em 

escritório e tenha experiência em atender bem aos clientes. 

 
2.5. Preço dos seus serviços 
 

Por se tratar de uma profissão que não é regulamentada, não existe uma tabela 

obrigatória mínima para a cobrança de honorários pelos serviços prestados.  

 

Geralmente cobra-se do cliente o valor da Taxa cobrada pelo DETRAN/MG mais a 

quantia de R$ 100,00 (cem reais) por serviço. Vai depender da sua cidade e do número 

de Despachantes que existem nela. Quanto maior a concorrência, menor o preço dos 

serviços. Para estabelecer o preço, depende-se muito ainda da dificuldade de cada 

situação e do serviço a ser prestado ao cliente. Procure fazer parcerias concessionárias 

de veículos, lojistas e fábricas de placas, que geralmente tem preços especiais para os 

Despachantes. 

 
Veículos - Emissão de Taxa de Serviço 

Código Descrição Valor 
Avulso 
(DAE) 

1 VISTORIA MOVEL R$ 195,08 Sim 

2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE R$ 159,32 Sim 

mailto:contato@despminas.com.br
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Código Descrição Valor 
Avulso 
(DAE) 

3 PRIMEIRO EMPLACAMENTO R$ 159,32 Sim 

4 
SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE 

VEICULO 

R$ 159,32 Sim 

5 
SEGUNDA VIA DO CRLV LICENCIAMENTO 

ANUAL 

R$ 26,01 Sim 

6 ALTERACAO DE DADOS R$ 78,03 Sim 

7 BAIXA DE VEICULO R$ 78,03 Sim 

8 NOVA SELAGEM DE PLACA R$ 55,27 Sim 

9 VISTORIA DE VEICULO R$ 159,32 Sim 

10 LAUDO DE SEGURANCA VEICULAR R$ 318,64 Sim 

11 
IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DE 

VEICULO 

R$ 9,75 Sim 

12 EXPEDICAO DE CERTIDAO OU PRINT R$ 16,26 Sim 

13 COPIA DE MICROFILMAGEM R$ 16,26 Sim 

42 
PLACA DE EXPERIENCIA OU DE 

FABRICANTE 

R$ 637,27 Sim 

45 
CREDENCIAMENTO/REVALIDACAO 

DESPACHANTE 

R$ 195,08 Sim 

46 TAXA DO ITEM 5.7 DA TABELA D R$ 16,26 Sim 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/003/015932/34000/PRIMEIRO_EMPLACAMENTO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/2-via-do-crv
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/2-via-do-crv
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/004/015932/34600/SEGUNDA_VIA_DO_REGISTRO_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/005/002601/34600/SEGUNDA_VIA_DO_CRLV_LICENCIAMENTO_ANUAL/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/005/002601/34600/SEGUNDA_VIA_DO_CRLV_LICENCIAMENTO_ANUAL/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/005/002601/34600/SEGUNDA_VIA_DO_CRLV_LICENCIAMENTO_ANUAL/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/006/007803/34600/ALTERACAO_DE_DADOS/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/006/007803/34600/ALTERACAO_DE_DADOS/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/baixa-de-registro-de-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/007/007803/34600/BAIXA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/008/005527/60000/NOVA_SELAGEM_DE_PLACA/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/008/005527/60000/NOVA_SELAGEM_DE_PLACA/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/009/015932/60000/VISTORIA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/009/015932/60000/VISTORIA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/010/031864/60000/LAUDO_DE_SEGURANCA_VEICULAR/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/010/031864/60000/LAUDO_DE_SEGURANCA_VEICULAR/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/011/000975/60000/IMPEDIMENTO_DE_TRANSFERENCIA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/011/000975/60000/IMPEDIMENTO_DE_TRANSFERENCIA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/011/000975/60000/IMPEDIMENTO_DE_TRANSFERENCIA_DE_VEICULO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/012/001626/34600/EXPEDICAO_DE_CERTIDAO_OU_PRINT/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/012/001626/34600/EXPEDICAO_DE_CERTIDAO_OU_PRINT/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/013/001626/34600/COPIA_DE_MICROFILMAGEM/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/013/001626/34600/COPIA_DE_MICROFILMAGEM/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/042/063727/30000/PLACA_DE_EXPERIENCIA_OU_DE_FABRICANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/042/063727/30000/PLACA_DE_EXPERIENCIA_OU_DE_FABRICANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/042/063727/30000/PLACA_DE_EXPERIENCIA_OU_DE_FABRICANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/045/019508/40000/CREDENCIAMENTO%7CREVALIDACAO_DESPACHANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/045/019508/40000/CREDENCIAMENTO%7CREVALIDACAO_DESPACHANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/045/019508/40000/CREDENCIAMENTO%7CREVALIDACAO_DESPACHANTE/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/046/001626/60000/TAXA_DO_ITEM_5.7_DA_TABELA__D/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/046/001626/60000/TAXA_DO_ITEM_5.7_DA_TABELA__D/unidade(s)/
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Código Descrição Valor 
Avulso 
(DAE) 

49 TAXA DO ITEM 5.9 DA TABELA D R$ 182,08 Sim 

51 RESERVA DE PLACAS ESPECIAIS R$ 224,35 Sim 

54 
CREDENCIAMENTO/RENOVACAO DE 

EMPRESAS 

R$ 637,27 Sim 

55 
PERICIA PARA CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS 

R$ 637,27 Sim 

 

Logo, o investimento inicial é muito baixo e a possibilidade de ganhar dinheiro e ter uma 

profissão honesta, regular e digna é alta.  

 

2.6. Porque trabalhar como Despachante? 

 

É bem verdade que muitos dos serviços do Despachante estão disponíveis no site do 

DETRAN/MG. Atualmente, qualquer pessoa pode fazê-los sem a necessidade de um 

Despachante. Ocorre, porém, que muitas pessoas querem fugir da burocracia, não 

querem perder tempo em filas, correr o risco de fazer algum procedimento errado, enfim, 

querem sua documentação com garantia e no menor tempo possível.  

 

É justamente aí que o negócio de Despachante de Veículos se encaixa, sendo uma 

verdadeira “mão na roda” para as pessoas que precisam realizar determinados serviços 

com agilidade e segurança, com o menor desgaste possível.  

 

Os Despachantes são os profissionais responsáveis por intermediar as relações entre as 

pessoas físicas e jurídicas junto aos órgãos públicos. Este serviço permite que as 

pessoas se despreocupem quanto à regularização de documentos e gastem energia em 

outras atividades. É uma área de atuação bastante promissora, pois, nos dias atuais, 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/049/018208/34000/TAXA_DO_ITEM_5.9_DA_TABELA_D/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/049/018208/34000/TAXA_DO_ITEM_5.9_DA_TABELA_D/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reserva-de-placas-especiais
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/veiculos/reemissao_taxa_reserva_placa/
https://www.detran.mg.gov.br/parceiros-credenciados/credenciamento-de-parceiros/emissao-de-taxa-para-credenciamento
https://www.detran.mg.gov.br/parceiros-credenciados/credenciamento-de-parceiros/emissao-de-taxa-para-credenciamento
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/054/063727/30000/CREDENCIAMENTO%7CRENOVACAO_DE_EMPRESAS/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/055/063727/30000/PERICIA_PARA_CREDENCIAMENTO_DE_EMPRESAS/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/055/063727/30000/PERICIA_PARA_CREDENCIAMENTO_DE_EMPRESAS/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/055/063727/30000/PERICIA_PARA_CREDENCIAMENTO_DE_EMPRESAS/ano(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/
https://www.detran.mg.gov.br/
https://www.detran.mg.gov.br/
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ninguém tem tempo a perder, o que gera uma grande demanda e bons lucros financeiros 

a partir de um pequeno investimento.  

 

Outro ponto a ser destacado sobre os serviços de Despachante é a baixa quantidade de 

profissionais nas diversas cidades de nosso Estado de Minas Gerais. O que ocorreu ao 

longo do tempo é que houve uma certa "reserva de mercado" pelos profissionais e 

algumas entidades já atuantes. Evitou-se a concorrência. Dessa forma, não existem 

muitos Despachantes por aí, o que pode facilitar a estabilidade nesse ramo de atuação. 

Lembre-se: ter uma baixa concorrência pode ser ótimo indicativo de que suas chances de 

se manter no mercado são altas, desde que o seu serviço tenha uma boa qualidade e 

eficiência, é claro. Vai depender unicamente de você! 

 
2.7. Algumas questões financeiras 
 
Sempre que você lidar com dinheiro de seus clientes, mantenha tudo anotado e forneça 

recibo de pagamento. Faça o controle de suas receitas e despesas através de um livro de 

contas correntes, lançando débitos e créditos. Desta forma você saberá ao final do mês 

quanto teve de lucro e quanto foram as suas despesas fixas e variáveis. As despesas 

fixas são aquelas que se repetem mês a mês.  

 

Dessa forma, a partir do valor médio de suas despesas fixas, você saberá quantos 

serviços no mínimo tem que prestar por mês para pagá-las e quanto é que você poderá 

ganhar se prestar serviços além disso. Esses procedimentos evitam confusões, 

esquecimentos ou cobranças em duplicidade. 

 

Procure estudar bastante sobre fluxo de caixa e controle de receitas e despesas que 

certamente seu negócio será um sucesso. 

 
3. O DETRAN/MG14 
 

                                                        
14 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/integracao-institucional, acesso em 23/09/2017 
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O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) é o Órgão Executivo do 

Sistema Nacional de Trânsito em Minas Gerais, sendo subordinado à Polícia Civil do 

Estado. 

 

O Departamento de Trânsito é responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão 

e execução das atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor. 

 

Pelo Decreto de 18 de março de 1938, o Serviço Estadual de Trânsito foi transformado 

em DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e, finalmente, em 1966, quando da 

vigência do Código Nacional de Trânsito - Lei 5.108 Federal - tomou a denominação 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN - MG. 

 

A denominação DETRAN passou a ser a sigla-padrão para todos os órgãos congêneres 

do país. 
 
3.1. Missão e Valores15 
 
3.1.1. Missão 
 

Promover a segurança no trânsito e a cidadania, potencializando a investigação policial e 

as ações socioeducativas nas áreas de habilitação, registro de veículos e educação para 

o trânsito, atuando com ética, responsabilidade, transparência e elevados padrões de 

qualidade. 

 
3.1.2. Valores 
 

• Ética 

• Responsabilidade 

• Transparência 

• Qualidade 

                                                        
15 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/missao-e-valores, acesso em 23/09/2017 
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3.2. Objetivos e Competências Legais16 
 

Os objetivos estratégicos a serem alcançados ou mantidos no horizonte do DETRAN/MG 

são: 

 

3.2.1. Objetivo geral: 
 

Desenvolver ações sistêmicas e contínuas que elevem e potencializem o DETRAN/MG 

como um órgão de excelência em gestão, traduzida na satisfação de seus usuários. 

3.2.2. Objetivos específicos: 
 

A. Ampliar os procedimentos de qualificação profissional de todos os servidores, com 

vistas na potencialização da eficiência operacional do órgão; 

B. Expandir o projeto “Educação para o Trânsito - Só assim tem sentido”, para todas 

as escolas públicas do Estado de Minas Gerais. 

C. Reduzir o número e a gravidade dos acidentes de trânsito por meio de 

permanentes campanhas educativas; 

D. Modernizar e ampliar a infraestrutura física e logística do órgão, visando promover 

maior agilidade no atendimento e conforto ao público, bem como aos servidores; 

E. Modernizar e padronizar as atividades dos serviços de habilitação e registro de 

veículos automotores; e 

F. Implementar as atividades de natureza policial destinadas a investigação e 

apuração de crimes de trânsito e de outras infrações definidas em ato do Chefe da 

Polícia Civil. 

3.3. Competências Legais do DETRAN/MG (Artigo 22 do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB) 
 

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: 

                                                        
16 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/objetivo-operacional-e-competencias-legais, acesso em 23/09/2017 
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I. cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das 

respectivas atribuições; 

II. realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente; 

III. vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro 

e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente; 

IV. estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito; 

V. executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 

cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas 

relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de 

Polícia de Trânsito; 

VI. aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção 

daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e 

arrecadando as multas que aplicar; 

VII. arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos; 

VIII. comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação 

do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 

IX. coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas 

causas; 

X. credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na 

legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN; 

XI. implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 

Nacional de Trânsito; 

XII. promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

XIII. integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para 

fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
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competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de 

uma para outra unidade da Federação; 

XIV. fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores 

habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de 

arrecadação de multas nas áreas de suas competências; 

XV. fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além 

de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais 

locais; 

XVI. articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, 

sob coordenação do respectivo CETRAN.17 

3.4. Organograma do DETRAN-MG18 
 

                                                        
17 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/objetivo-operacional-e-competencias-legais, acesso em 23/09/2017 
18 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/organograma-do-detran-mg, acesso em 23/09/2017 
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3.5. Quem é quem19 
 
Diretor 
Delegado Rogério de Melo Franco Assis Araújo  

 

Vice-Diretora 

Delegada Andrea Mendes Abood 

 
Coordenação de Apoio Administrativo (CAA) 
Delegado Fernando Dias da Silva 

                                                        
19 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/quem-e-quem, acesso em 30/09/2017 
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Coordenação de Operações Policiais (COP) 
Delegado Cláudio Freitas Utsch Moreira 

 
Delegacia Especializada de Acidente de Veículos (DEAV) 
Delegada Bernardo de Barros Machado 

 

Delegacia Especializada de Investigação a Furtos e Roubos de Veículos 
Automotores (DEIFRVA) 
Delegado Rafael Lopes Azevedo  

 
Coordenação de Administração de Trânsito (CAT) 
Delegado José Marcelo De Paula Loureiro 

 
Divisão de Registro de Veículos (DRV) 
Delegado Marcelo Mandel 

 
Divisão de Habilitação (DH) 
Delegado José Marcelo De Paula Loureiro 

 

Divisão de Controle de CIRETRANs (DCC) 
Delegado Felipe Fonseca Peres 

 
Coordenação de Infrações e Controle do Condutor (CICC) 
Delegado Weser Francisco Ferreira Neto 

 
Coordenação de Educação de Trânsito (CET) 
Delegada Ângela Furtado Braga 

 
3.6. Unidades e horário de atendimento20 
 

                                                        
20 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/institucional/unidades-e-horario-de-atendimento, acesso em 30/09/2017 
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O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) possui 304 Circunscrições 

Regionais de Trânsito que são as chamadas CIRETRANS, sendo 853 Delegacias de 

Trânsito da Polícia Civil de Minas Gerais. 
 

 
Fachada do DETRAN/MG 

 
3.6.1. Sede do DETRAN/MG 
 

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) - Órgão Executivo do 

Sistema Nacional de Trânsito, em Minas Gerais, subordinado à Polícia Civil, está 

localizado na cidade de Belo Horizonte/MG. 

 

Função: O Departamento de Trânsito é responsável pelo planejamento, coordenação, 

supervisão e execução das atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor. 

 

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas - Ininterrupto. 

 
Telefone de Contato: 155. Central de Atendimento 

 
3.6.2. Unidades do Interior - CIRETRANS 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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As CIRETRANS, de acordo com a Resolução 379/67 do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), são subordinadas ao DETRAN/MG, possuindo as mesmas atribuições 

administrativas do Departamento sede, contando com os mesmos serviços, inclusive com 

médicos e psicólogos credenciados pelo departamento, para realização de exames de 

sanidade física e mental próximo a sua localidade. 

 

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira de 8h30 às 12h e de 14h às 18h30. 

 
3.6.3. Posto Avançado de Atendimento (Capital) 
 

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais com objetivo de ampliar e facilitar o 

atendimento aos cidadãos na prestação de serviços do sistema de transporte público de 

Belo Horizonte: (taxi, escolar, suplementar e ônibus) diretamente no Posto Avançado de 

Atendimento da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS). 

 

  
Posto avançado de atendimento BHTrans 
 
3.6.4. Posto Avançado de Atendimento BHTRANS 
 

O objetivo é facilitar a vida dos permissionários, já que os procedimentos realizados no 

DETRAN agora podem ser realizados na BHTRANS, evitando deslocamentos e atrasos. 
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O posto funciona durante a semana (dias úteis) e o atendimento é feito por funcionários 

da BHTRANS.  

 

Os serviços que podem ser encontrados no novo posto: emplacamento; vistoria de 

veículos; transferência; alteração de dados; mudança de categoria; encaminhamentos 

para inclusão de GNV (Gás Natural Veicular). Tanto os atendentes como os vistoriadores 

passaram por treinamento teórico e prático, capacitando-os para exercer a nova função. 

 

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira de 8 às 16 horas. 

 
3.6.5. Unidade de Atendimento Integrado (UAI) 
 

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais com objetivo de ampliar e facilitar o 

atendimento aos cidadãos, utiliza-se das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), na 

prestação de serviços específicos em sua localidade. 

 

Para saber mais selecione a cidade do seu interesse em Unidades de Atendimento no site 

do DETRAN e conheça todos os serviços prestados na sua localidade. 

 

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira de 7 às 19 horas. 
 
4. PRÁTICA NO SITE DO DETRAN/MG 
 
É muito importante que o Despachante associado a DESPMINAS tenha conhecimento 

dos serviços que podem ser praticados no site do DETRAN/MG. Para isso, leia 

atentamente os serviços abaixo. Utilize o Google para procurar o serviço pretendido 

utilizando a palavra "DETRAN/MG". No site do DETRAN/MG, utilize-se do Mapa do Site 

em https://www.detran.mg.gov.br/mapa-do-site. Importante: no site, use a pesquisa para 

palavras específicas apertando as teclas "Ctrl + F" de seu computador. 

 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.detran.mg.gov.br/
https://www.detran.mg.gov.br/mapa-do-site


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
41/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

Para facilitar o manuseio, fizemos um apanhado dos serviços que mais utilizados pelos 

Despachantes de Veículos e os dispusemos abaixo. 

 

Na verdade, costumamos dizer que a profissão do Despachante de Veículos não tem 

segredo, pois tudo está descrito com muita clareza no site do DETRAN/MG, sem dúvida, 

um dos melhores do Brasil. Basta que você tenha paciência, saiba pesquisar e leia 

atentamente o assunto de seu interesse que você certamente encontrará de forma bem 

didática o passo a passo para a execução do serviço. 

 

Se mesmo assim ainda restar alguma dúvida, o DETRAN/MG disponibiliza atendimento 

telefônico para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações sobre todos os 

serviços. É só ligar para o número 155 de qualquer aparelho telefônico, em qualquer dia 

da semana ou para o número 08000 200 155. Ligações de outros estados deverão ser 

feitas para o número (31) 3303-7995. Horário de atendimento: Segunda a sexta: 07:00 às 

19:00 horas e Sábado e domingo: 08:00 às 15:00 horas. 

 
4.1. VEÍCULOS 
 
4.1.1. SITUAÇÃO DO VEÍCULO 
 
Situação do Veículo 

• Consulta da situação do veículo 

• Motivo de não licenciamento 

• Emissão de extrato de multas 

• Impedimentos 

 
4.1.1.1. Consulta da situação do veículo21 
 
Descrição 

                                                        
21 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-a-situacao-do-veiculo, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/motivo-de-nao-licenciamento
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O despachante pode consultar a existência ou a situação de autos de infrações, multas, 

impedimentos, restrições financeiras e licenciamentos. 
 
Dados necessários 
 
- Placa do veículo; 

- Número do chassi. 

 

Para realizar a consulta preencha o formulário eletrônico presente no site do DETRAN-

MG e clique em “pesquisar”, como na imagem abaixo: 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-a-situacao-do-

veiculo) 

 

 
 

4.1.1.2. Motivo de não licenciamento22 
 
Descrição 
                                                        
22 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/motivo-de-nao-licenciamento, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-a-situacao-do-veiculo
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O despachante pode consultar o motivo de não licenciamento de um veículo.  

 
Dados necessários 
 

- Placa do veículo; 

- Número do chassi; 

- Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). 

 

Para realizar a consulta preencha o formulário eletrônico presente no site do DETRAN-

MG e clique em “pesquisar”, como na imagem abaixo: 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/motivo-de-nao-licenciamento) 

 

 
 
4.1.3. Emissão de extrato de multas23 
 
Descrição 

                                                        
23 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/emissao-de-extrato-de-multas, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/motivo-de-nao-licenciamento
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A emissão do extrato de multas é um processo online que pode ser solicitado pelo 

despachante, proprietário ou condutor através do link abaixo. É obrigatória a 

apresentação do extrato para o pagamento da multa. 
 
O extrato de multas também pode ser solicitado pelo despachante, proprietário ou 

condutor de forma presencial em uma das unidade de atendimento. 
 
Dados necessários 
 
- Placa do veículo; 

- Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). 

 

Para solicitar a emissão do extrato de multa preencha o formulário eletrônico presente no 

site do DETRAN-MG e clique em “avançar”, como na imagem abaixo: 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/emissao-de-extrato-de-multas) 

 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.4. Impedimentos 
 
Descrição 
 
O Sistema de Informações do DETRAN possibilita a inserção de impedimentos de 

naturezas diversas sob o veículo. Os impedimentos podem ser determinados por 

autoridade policiais, juízes, promotores de justiça, conforme a natureza. 

 
Entre os mais utilizados no que tange a investigação criminal envolvendo veículos, temos: 

 

- Impedimento de Furto e Roubo 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/roubados/orientacoes 

 

- Impedimento Administrativo 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-

uncategorised/427-impedimento-administrativo 

 

- Impedimento de Apropriação Indébita 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-

uncategorised/428-impedimento-de-apropriacao-indebita 

 

- Impedimento de Depositário Fiel 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-

uncategorised/429-impedimento-de-depositario-fiel 

4.1.2. TAXAS / IPVA / SEGURO (DPVAT) 
 
Taxas / IPVA / Seguro (DPVAT) 

• IPVA - 2017 

• Taxa de Licenciamento Anual - 2017 

• Seguro DPVAT 

• Isenção de taxas 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/roubados/orientacoes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/roubados/orientacoes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-uncategorised/427-impedimento-administrativo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-uncategorised/427-impedimento-administrativo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-uncategorised/427-impedimento-administrativo
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-uncategorised/429-impedimento-de-depositario-fiel
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/impedimentos/2-uncategorised/429-impedimento-de-depositario-fiel
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/emissao-de-taxa-de-renovacao-de-licenciamento-trlav
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• Emissão de taxas de serviços 

4.1.2.1. IPVA 201724 
 

A escala de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) 2017 inicia em 9 de janeiro e termina em 15 de março, para todos os veículos 

automotores rodoviários usados, variando de acordo com o número final da placa. O 

prazo para pagamento à vista com desconto de 3%, é de 9 a 13 de janeiro, conforme o 

número final da placa. Consulte a Tabela de Escalas de Vencimentos. 

(http://ipva1.fazenda.mg.gov.br/ipvaonline/inputVencimentosIpva.action) 

 

Para consultar o valor do seu IPVA 2017, clique em uma das opções abaixo: 

 

Por marca/ modelo do veículo 

http://ipva1.fazenda.mg.gov.br/ipvaonline/inputEmissaoGuiaArrecadacaoIpvaPorMarcaMo

delo.action 

 

Por código RENAVAM 

http://ipva1.fazenda.mg.gov.br/ipvaonline/inputConsultaIpvaPorRENAVAM.action 

 

O pagamento do IPVA pode ser feito pelos seguintes meios: 

 

- Diretamente nos guichês de caixa ou terminais de auto atendimento (É necessário estar 

em posse do número do RENAVAM) 

- Guia de arrecadação 

(http://ipva1.fazenda.mg.gov.br/ipvaonline/inputEmissaoGuiaArrecadacaoIpvaPorRENAV

AM.action) 

 

Agentes arrecadadores disponíveis para receber pagamento do IPVA: Banco do Brasil, 

SICOOB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Casa Lotérica, HSBC, Mercantil do Brasil, 

Santander, Banco Postal e Mais BB.  

                                                        
24 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/informacoes-sobre-ipva, acesso em 30/09/2017 
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4.1.2.2. Taxa de licenciamento anual 201725 
 
Descrição 
 
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) deve ser renovado 

anualmente. Isto ocorre, automaticamente, com o pagamento da Taxa de Renovação de 

Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV). O novo documento será enviado ao endereço 

do proprietário cadastrado no banco de dados do DETRAN/MG, desde que não haja 

registro de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) e a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) nos últimos 

cinco anos, multas de trânsito e seguro obrigatório (DPVAT). 
 
O valor do Licenciamento Anual 2017 é R$ 92,66 e a taxa pode ser emitida junto com a 

guia IPVA. O prazo para pagamento é até o dia 31 de março. 

 

O pagamento da Taxa de Licenciamento Anual pode ser feito pelos seguintes meios: 

 

- Diretamente nos guichês de caixa ou terminais de auto atendimento (É necessário estar 

em posse do número do RENAVAM) 

- Guia de arrecadação 

(http://ipva1.fazenda.mg.gov.br/ipvaonline/inputEmissaoGuiaArrecadacaoIpvaPorRENAV

AM.action) 

 

Agentes arrecadadores disponíveis para receber pagamento do IPVA: Banco do Brasil, 

SICOOB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Casa Lotérica, HSBC, Mercantil do Brasil, 

Santander, Banco Postal e Mais BB. 

  
4.1.2.3. Seguro DPVAT26 
 

                                                        
25 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/emissao-de-taxa-de-renovacao-de-licenciamento-trlav, acesso em 30/09/2017 
26 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/seguro-transito-dpvat, acesso em 30/09/2017 
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Descrição 
 
O Seguro do Trânsito - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT), é cobrado anualmente junto à primeira parcela ou cota única do 

Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) - Resolução CNSP 

215/2010. É administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, que 

reembolsa despesas com eventuais acidentes ocorridos dentro do território nacional 

envolvendo veículo automotor, observados os limites de valores. O recolhimento do 

DPVAT garante indenizações em caso de morte e invalidez permanente e o reembolso de 

despesas médicas e hospitalares, devidamente comprovadas. Para saber como requerer 

o Seguro DPVAT,  

clique aqui (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/como-requerer-o-seguro-

dpvat). 

 

Os proprietários de veículos automotores só receberão o Certificado de Registro e 

Licenciamento de veículos (CRLV) do ano corrente estando o Seguro do Trânsito do ano 

atual e anterior quitados. 
 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) - (O código RENAVAM do 

veículo é necessário para pagamento na rede credenciada) 
 
Valor 
 
Sob consulta. 

 

Orientações para o serviço 
 
- O seguro do Trânsito deste ano está disponível para pagamento na rede credenciada 

(Banco do Brasil, Itaú, BMB, Bancoob, Caixa Econômica Federal, HSBC, Santander, 

Safra e Bradesco) mediante apresentação do código do RENAVAM do veículo. 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Quando não localizado código do RENAVAM na rede bancária utilizar o site 

da Seguradora Líder. 

 

- Para saber sobre o pagamento parcelado do Seguro DPVAT, destinados as seguintes 

categorias: Ônibus, Micro-ônibus Vans e Motocicletas clique aqui. 

(https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br/) 

 

 - Para emissão do boleto para pagamento do seguro, preencha as informações no 

formulário eletrônico. 

 

Empresas que prestam serviços ligados ao Seguro de Trânsito: 

 

- Seguradora Líder: Tel.: 0800-0221204 (acidentes, acompanhamentos de processos de 

indenização). 

- Central de Pagamentos: Tel.: 0800-7013427 (pagamentos não baixados, segunda via de 

comprovante de pagamento e restituição de pagamento em duplicidade). 

- Orientação para recebimento da indenização do Seguro DPVAT Sindicato dos 

Corretores de Seguros de Minas Gerais (SINCOR-MG): Tel.: 0800-0310202. 

 

Clique aqui para acessar o formulário.  

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/seguro-transito-dpvat) 
 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.seguradoralider.com.br/
https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br/
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/seguro-transito-dpvat


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
50/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

4.1.2.4. Isenção de taxas27 
 
Descrição 
 
É importante salientar que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) é 

responsável somente pelo processo de registro do veículo, e que o desconto ou isenção 

de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de competência 

exclusiva da Receita Federal e Receita Estadual. 

4.1.2.5. Emissão de taxas de serviços28 
 
Descrição 
 
Cada descrição representa uma Guia DAE que necessita do preenchimento do formulário 

eletrônico próprio para solicitação/reemissão, e envio para gerar o documento de 

arrecadação. 

 

Clique aqui para acessar o link. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/emissao-de-taxa-de-

servico) 
                                                        
27 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/isencao-de-taxas, acesso em 30/09/2017 
28 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/taxas-ipva-seguro-dpvat/emissao-de-taxa-de-servico, acesso em 30/09/2017 
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4.1.3. EMPLACAMENTO 
 
Emplacamento 

• Primeiro Emplacamento (veículo zero) 

• Ciclomotores 

• Reserva de Placas Especiais 

• Reboque ou Semi-reboque 

• 2ª Via do CRV 

• Obtenção de Placa de Experiência 

• Veículo de coleção 

4.1.3.1. Primeiro emplacamento (Veículo zero)29 
 
Descrição 
 
Para realizar o registro inicial ou primeiro emplacamento de veículo nacional ou importado 

não é necessário levar o veículo para vistoria. Se o veículo for alienado, deverá constar 
                                                        
29 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/ciclomotores
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reserva-de-placas-especiais
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reboque-ou-semi-reboque
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/2-via-do-crv
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/obtencao-de-placa-de-experiencia
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/veiculo-de-colecao
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na nota fiscal a alienação e ser previamente cadastrada a restrição no Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) via Sistema Nacional de Gravames (SNG), pelo 

agente financeiro. 

 

O emplacamento deve ser imediato, porém de acordo com a Resolução 554/15 do 

CONTRAN, existem exceções. Se o veículo zero quilômetro não for adquirido no 

município ou Estado onde será emplacado, o proprietário poderá se deslocar até o local 

onde o emplacamento será realizado em até 15 dias após a data de saída constante na 

nota fiscal. Para consultar a Resolução 554/2015 e verificar as exceções, CLIQUE AQUI. 

Após a emissão do documento do veículo, o proprietário deverá providenciar a compra da 

placa nas empresas credenciadas. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade atualizado e CPF (cópias e originais); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Alteração de Dados; 

- Nota Fiscal; 

- Veículos taxi ou transporte escolar: Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica: apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema de 

Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao5542015.pdf
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao5542015.pdf
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Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Primeiro Emplacamento: R$ 159,32. 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para o 1º emplacamento do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Imprima, preencha e assine a ficha cadastral disponível no link abaixo. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Efetue o pagamento da taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do 

Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta anexar a Ficha Cadastral, o decalque do chassi 

do veículo e se dirigir ao setor de emissão de documento da unidade de trânsito 

(Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de 

Trânsito (CIRETRANs). 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como táxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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proprietário do veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

Pós emissão de documento: Solicitar autorização prévia para compra de placas nas 

entidades credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará as unidades de 

atendimento do DETRAN/MG listadas abaixo para a selagem da placa.  

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-

zero) 

 

 

4.1.3.2. Ciclomotores30 
 
Descrição 
 

                                                        
30 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/ciclomotores, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
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Ciclomotor é o veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, 

cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e 

cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora. 
 
HABILITAÇÃO 
 

Os motoristas devem seguir todas as regras do Código de Trânsito, como portar a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)* na categoria ACC ou A, além da fazer uso de 

capacete (inclusive o passageiro), equipamentos e vestuário obrigatórios. 

 

Art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Dirigir veículo sem possuir Carteira 

Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor: 

 

Infração gravíssima (7 pontos) 

 

Multa R$ 880,81 

 

Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado 

 

REGISTRO E LICENCIAMENTO 
 

Em 30 de julho de 2015 foi sancionada a Lei Federal 13.154, que alterou o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) e retirou dos municípios o poder de registrar e licenciar os 

ciclomotores. A tarefa passou a ser competência dos Estados. Desta forma, o 

DETRAN/MG publicou uma Portaria e uma Instrução Normativa para uniformizar o 

registro e licenciamento dos ciclomotores em Minas Gerais. 

 

As normas trazem ainda esclarecimentos para proprietários que não possuem mais a 

Nota Fiscal do ciclomotor, alertando que poderá ser aceita a segunda via ou mesmo uma 

declaração de propriedade com firma reconhecida. 

 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.ctbdigital.com.br/index.php?p=Artigos&artigo=162&campo_busca=
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Portaria - Ciclomotores (https://www.detran.mg.gov.br/images/PORTCICLO.pdf) 

Instrução Normativa - Ciclomotores 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/INSTNORM.pdf) 

 
Passo a passo: 
 

1. Registro e Licenciamento dos Ciclomotores adquiridos antes de 31 de julho de 2015 

 
Se o veículo tiver: 
 

- Chassi marcado; 

- Pré-cadastro na BIN; 

- Nota Fiscal ou Declaração de Propriedade de Ciclomotor; 

 

Preencha a ficha cadastro na página  

Primeiro Emplacamento (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-

emplacamento-veiculo-zero), selecionando como tipo de emplacamento: Ciclomotores 

fabricados antes de 31/07/2015. Imprima a ficha cadastro, efetue o pagamento da taxa e 

leve o veículo para vistoria. 

 
Se o veículo não possuir pré-cadastro na BIN mas tiver: 
 

- Chassi marcado; 

- Nota Fiscal ou Declaração de Propriedade de Ciclomotor; 

 

Preencha a ficha cadastro na página Primeiro Emplacamento, selecionando como tipo de 

emplacamento: Ciclomotores fabricados antes de 31/07/2015. Na opção “Dados do 

Veículo”, selecionar sempre a fabricação nacional. Imprima a ficha cadastro, efetue o 

pagamento da taxa e leve o veículo para vistoria. 
 
Se o veículo não possuir chassi marcado mas tiver: 
 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/PORTCICLO.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/PORTCICLO.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/PORTCICLO.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/INSTNORM.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
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- Nota Fiscal ou Declaração de Propriedade de Ciclomotor; 

 

O proprietário deverá solicitar ao DETRAN autorização para realizar a marcação do 

chassi. Após receber a autorização, o proprietário poderá levar o veículo para realizar a 

marcação em uma empresa credenciada ao DETRAN-MG. Com o chassi marcado, 

deverá preencher a ficha cadastro na página Primeiro Emplacamento, selecionando como 

tipo de emplacamento: Ciclomotores fabricados antes de 31/07/2015. Imprima a ficha 

cadastro, efetue o pagamento da taxa e leve o veículo para vistoria. 
 
1.1 Registro e Licenciamento dos Ciclomotores adquiridos após 31 de julho de 2015 

 

O ciclomotor deverá ser cadastrado (pelo revendedor, fabricante ou montadora) na Base 

Índice Nacional (BIN) - Art. 125 do CTB. Se o ciclomotor não estiver pré-cadastrado na 

BIN, retorne à concessionária onde o adquiriu e solicite o pré-cadastro. 

 

O proprietário deverá preencher a Ficha Cadastro na página Primeiro 

Emplacamento, selecionando como tipo de emplacamento: Veículo com Nota fiscal 

eletrônica. Imprima a ficha cadastro, efetue o pagamento da taxa e leve o veículo para 

vistoria. 

 
2. Após o registro, o proprietário deverá adquirir a placa de identificação. 

 
3. Com a placa em mãos, o proprietário deverá retornar ao setor de vistoria para a 

selagem da placa, emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado 

de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). 
 
4. Por fim, o proprietário deverá se dirigir a qualquer agência bancária da rede 

credenciada e efetuar o pagamento do IPVA e seguro obrigatório proporcional. 

 

Documentos necessários para registro do veículo: 

 

- Carteira de Identidade e CPF do proprietário do veículo; 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/parceiros-credenciados/empresas-de-gravacao/consulta-de-empresas-credenciadas
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/primeiro-emplacamento-veiculo-zero
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DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
58/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Ficha Cadastro; 

- Comprovante de pagamento da DAE. 

- Nota fiscal de compra do veículo* 

 

*Não sendo possível atender a exigência da Nota Fiscal, 2ª via da Nota Fiscal ou 

Declaração de Compra e Venda emitida pela concessionária, deverá o proprietário do 

Ciclomotor declarar, perante o DETRAN/MG, em formulário próprio, com firma 

reconhecida em cartório, que é o legítimo proprietário do veículo, sob pena de responder 

civil e criminalmente pela falsidade dos dados declarados. - Artigo 5º da Instrução 

Normativa 

 

Formulário de Declaração de Propriedade de Ciclomotor 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/PROPCICLO.pdf) 

4.1.3.3. Reserva de placas especiais31 
 
Descrição 
 
Permite que o proprietário do veículo zero KM ou veículo de placa antiga (2 letras) 

registrado em MG, possa reservar uma placa de sua preferência mediante o pagamento 

do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) que será gerado logo após o 

preenchimento do formulário. 

 

As reservas que não forem pagas até o vencimento (2 dias úteis), serão canceladas pelo 

sistema automaticamente. Para a realização do emplacamento do veículo, o usuário 

deverá requerer o serviço de primeiro emplacamento no link abaixo. 

 
Documentos necessários 
 
- Nenhum documento é necessário para a prestação deste serviço. 

 

                                                        
31 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reserva-de-placas-especiais, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/images/PROPCICLO.pdf
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Valor 
 

- Reserva de Placa Especial: R$ 224,35 

 
Orientações para o serviço  
 
- Para a reserva de placa do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- No ato do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado a opção da 

reserva de placa especial. 

- O sistema disponibiliza os prefixos disponíveis para compor a placa. 

- Se reservada a placa especial, será gerado o DAE referente ao serviço requerido. 

Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil 

e Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse dos documentos necessários dirigir-se ao setor de emissão de documento da 

unidade de trânsito - Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior 

Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs). 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reserva-de-placas-especiais) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.3.4. Reboque ou semi-reboque32 
 
Descrição 
 
Para realizar o registro inicial ou primeiro emplacamento de veículo tipo reboque ou semi-

reboque nacional ou importado é necessário levar para vistoria e emplacamento. Se o 

veículo for alienado, deverá constar na nota fiscal a alienação e ser previamente 

cadastrada a restrição no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) via 

Sistema Nacional de Gravames (SNG), pelo agente financeiro. 

 

Se o veículo zero quilômetro não for adquirido no município ou Estado onde será 

emplacado, o proprietário poderá se deslocar até o local onde o emplacamento será 

realizado em até 15 dias após a data de saída constante na nota fiscal (Resolução 

269/08). Os proprietários após a emissão do documento do veículo deverão solicitar a 

compra da placa. 

 

Documentos necessários 
 
- Formulário eletrônico preenchido; 

- Documento de Arrecadação Estadual (DAE) quitado; 
                                                        
32 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reboque-ou-semi-reboque, acesso em 30/09/2017 
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- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) (Cópia e original); 

- Nota Fiscal do Reboque ou Semi-reboque. 

 
Valor 
 
- Primeiro Emplacamento: R$ 159,32 

 

Orientações para o serviço: 

 

- Para o 1º emplacamento do reboque ou semi-reboque, preencha o formulário eletrônico 

no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral, retire o decalque do chassi e dirija-se ao setor de emissão 

de documentos da unidade de Trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e 

Interior Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 Pós emissão de documento Solicitar autorização prévia para compra de placas nas 

entidades credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, o 

proprietário retornará as unidades de atendimento do DETRAN/MG listadas abaixo para a 

selagem da placa. Reboque de Fabricação Própria: Para os casos de reboque de 

fabricação própria deverão solicitar o procedimento a ser tomado junto a Coordenadoria 

do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) na Unidade de Atendimento 

do DETRAN/MG. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/reboque-ou-semi-reboque) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.3.5. Segunda via do CRV33 
 
Descrição 
 

Para obter a 2ª via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) deverá proceder de 

acordo com as orientações para requisição no sítio. 

 

VISTORIA: O veículo deverá passar por vistoria. O agendamento é obrigatório em alguns 

municípios e só pode ser realizado após pagamento da taxa de 2ª via do CRV.  

 

Acesse Agendamento de Vistoria (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/vistoria) 

 
Documentos necessários 
 
- Ocorrência Policial ou requerimento próprio do DETRAN/MG; 

- Documento de identidade atualizada (Cópias e originais); 

- CPF (Cópias e originais); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de 2ª Via do CRV (No link abaixo); 

- Veículos táxi ou transporte escolar: Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

                                                        
33 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/2-via-do-crv, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Veículos alterado pós fábrica: apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados (Nota Fiscal). 

Pessoa Física: 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Segunda Via do Certificado de Registro de Veículo: R$ 159,32 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para fins de 2ª Via do CRV todos os débitos deverão estar quitados e atualizados no 

sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) (Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a 

baixa de impedimentos se houver). 

- Para emissão da 2ª Via, preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link baixo e assine-a. 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O proprietário do veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de 

emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para 

apresentar os documentos necessários. 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) com Ficha Cadastral e documentos do 

veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como táxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/2-via-do-crv) 
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4.1.3.6. Obtenção de placa de experiência34 
 

Descrição 
 
A aquisição de placa de experiência deverá ser solicitada pelas oficinas e concessionárias 

diretamente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG). 

 
Documentos necessários 
 
- Requerimento próprio assinado pelo proprietário com firma reconhecida (Modalidade 

autenticidade); 

- Seguro de Responsabilidade Civil contra terceiros; 

- Apólice atualizada mencionando cobertura de placa de experiência (cópia autenticada); 

- Ficha cadastral (preenchida na unidade de atendimento no ato do protocolo) assinada; 

- Alvará da prefeitura (Cópia autenticada); 

- CNPJ e Contrato Social (Cópia autenticada); 

- Termo de abertura do livro de controle de entrada e saída de veículos (Cópia 

autenticada); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas responsáveis (Cópia 

autenticada); 

                                                        
34 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/obtencao-de-placa-de-experiencia, acesso em 30/09/2017 
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- Recolhimento do DAE (disponível no link abaixo) - Taxa de Placa de Experiência; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Taxa de placa de experiência: R$ 637,27 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para obtenção da placa de experiência o responsável legal deverá apresentar o 

requerimento próprio devidamente assinado com firma reconhecida em cartório na 

unidade de atendimento do DETRAN/MG (sede). 

- O requerimento deverá citar os motivos, necessidades e a localidade de utilização da 

placa de experiência. 

- Para emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), preencha o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

- Será gerada a Guia DAE referente ao serviço requerido. Recolher a taxa na rede 

credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa 

Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Guia DAE e documentos necessários retorne a Unidade de Atendimento do 

DETRAN/MG para protocolo. 

- Deverá preencher a Ficha Cadastral no ato do protocolo, onde será informado a data 

para a retirada do documento na unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de 

Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs)). 

- De posse do documento, procure a fábrica de placas para providenciar a confecção da 

mesma. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/obtencao-de-placa-de-experiencia) 
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4.1.3.7. Veículo de coleção35 
 
Descrição 
 
O emplacamento de veículo antigo consiste na mudança de placa da categoria particular 

(cinza) para a categoria coleção (preta) nos automóveis com mais de 30 anos e que 

mantêm conservadas suas características originais de fabricação. Para obter o registro, o 

proprietário deverá obter o Certificado de Originalidade do veículo em uma das 

instituições credenciadas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), 

como os clubes de carros antigos. 

 

O Certificado de Originalidade é concedido a veículos que preservem suas características 

originais e sejam aprovados nos critérios de avaliação, que consideram itens originais de 

fábrica, tais como mecânica, elétrica, tapeçaria, estrutura, acessórios e itens de controle e 

segurança. O percentual mínimo para aprovação na vistoria é de 80% para originalidade, 

e 70% para estado de conservação. De posse do Certificado de Originalidade, é 

necessário procurar uma das unidades de atendimento do DETRAN/MG listadas abaixo 

para retirar a autorização para a confecção da nova placa em um dos fabricantes 

credenciados pelo Departamento. 

                                                        
35 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/veiculo-de-colecao, acesso em 30/09/2017 
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O preço da placa é definido pelo fabricante. O proprietário deverá retornar, com a placa, à 

unidade de atendimento para que o veículo passe pelo processo de vistoria. Com o laudo 

da vistoria e os documentos listados abaixo, ele deverá se dirigir ao balcão de 

atendimento da unidade e solicitar a alteração das informações referentes à categoria do 

veículo. Será entregue um novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 

(CRLV) e Certificado de registro de veículo (CRV) com os dados alterados. Após a 

liberação do documento, será preciso ir até o pátio de emplacamento, para colocação da 

nova placa e selagem. Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas 

unidades de atendimento do município. 

 
Documentos necessários 
 
- Ficha de Cadastro (preenchida e assinada pelo proprietário do veículo); 

- Documento de Arrecadação Estadual (DAE) quitado; 

- Carteira de Identidade do proprietário adquirente (original e cópia); 

- CPF do proprietário adquirente (original e cópia);  

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) em branco; 

- Certificado de originalidade expedido pelo órgão competente; 

- Vistoria do veículo; 

- Representação por parentes de 1º grau (Pai, mãe, filho(a), marido e esposa): 

Carteira de identidade (originais ou cópias autenticadas); 

Certidão de casamento (originais ou cópias autenticadas); 

- Representação por terceiros: 

Procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada); 

Carteira de Identidade do proprietário e do procurador (cópia e original ou cópia 

autenticada); 

CPF do proprietário e do procurador (cópia e original ou cópia autenticada); 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) Recibo devidamente preenchido com firma 

reconhecida em cartório do vendedor e do comprador (de acordo com art.369 CPC) 

modalidade autentica, verdadeira ou presencial). 

- Pessoa juridica: 

mailto:contato@despminas.com.br
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Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social (cópia autenticada); 

- Procurador público: 

Carteira de Identidade (original e cópia); 

Procuração (original ou cópia autenticada); 
 
Valor 
 
 Alteração de Dados: R$ 78,03 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/emplacamento/veiculo-de-colecao) 

 

 

4.1.4. CERTIDÕES 
 
Certidões 

• Certidão negativa de propriedade 

• Certidão positiva de propriedade 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-positiva-de-propriedade-estudante
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• Certidão para ações judiciais 

• Certidão comprobatória de furto 

• Cópia de microfilmagem do prontuário 

• Print - Informações Cadastrais 

4.1.4.1. Certidão negativa de propriedade36 
 
Descrição 
 
A Certidão Negativa de Propriedade de Veículo Automotor é um documento informativo 

que comprova a inexistência de veículo registrado em Minas Gerais em nome de uma 

determinada pessoa física. 

 

Para gerar a certidão negativa de veículo automotor, o interessado deverá fazer o 

requerimento através do formulário eletrônico encontrado no link abaixo da emissão da 

certidão. 

 

Observação: Não é necessário o preenchimento do campo "Código de Controle da 

Certidão" para gerar a certidão. Este campo deverá ser preenchido caso haja 

necessidade de terceiros em validar a certidão gerada. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original); 

- CPF (original). 

 
Valor 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade) 

                                                        
36 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade, acesso em 30/09/2017 
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4.1.4.2. Certidão positiva de propriedade37 
 
Descrição 
 
Por força regulamentar (OU LEGAL) o Departamento de Trânsito de Minas Gerais não 

gera certidão positiva de propriedade eletronicamente. 

 

A Certidão Positiva de Propriedade de Veículo Automotor é um documento informativo 

que comprova a existência de veículo(s) registrado(s) em todo o país em nome de uma 

determinada pessoa física ou jurídica. 

 

Para solicitar a certidão procure a sede do DETRAN-MG (Av. João Pinheiro nº 417, Boa 

Viagem, Belo Horizonte/MG) ou uma Delegacia de Trânsito da Polícia Civil de Minas 

Gerais.  

 

 A certidão é gratuita apenas para finalidade de obtenção de bolsa escolar. 

 

Documentos necessários 

                                                        
37 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-positiva-de-propriedade-estudante 
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- Documento de identidade (original); 

- CPF (original). 

- Para entrega de documentos nas unidades de atendimento do DETRAN-MG: 

- Representação por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido ou esposa): 

documento de identidade atualizado do proprietário e do representante, conforme art. 3º 

da lei nº12037/09 e cópia, mais Certidão de Casamento comprovando o parentesco 

(cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original 

ou cópias autenticadas acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador 

(cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por advogado: a procuração outorgada ao Advogado para a prática de 

atos administrativos junto ao DETRAN/MG poderá ser feita por instrumento particular sem 

o reconhecimento de firma em Cartório, desde que apresentadas cópias dos documentos 

de identificação do outorgante e da inscrição junto a Órdem dos Advogados do Brasil 

(OAB) do Procurador. 

Veículo em nome de pessoa jurídica deverá apresentar também cópia do contrato social 

autenticada 

 

Valor 
 
R$16,26 

4.1.4.3. Certidão para ações judiciais38 
 
Descrição 
 
A certidão para ações judiciais (positiva e negativa) de veículos automotor é um 

documento informativo que apresenta a existência de veículos ou não para um 

determinado CPF / CNPJ. 

                                                        
38 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judiciais, acesso em 30/09/2017 
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Para gerar a certidão de veículos automotor deverá ser requerida nas Unidades de 

Atendimento do DETRAN/MG. A Certidão Positiva ou Negativa de Propriedade é 

documento original que possui carimbo do setor competente de trânsito. 

 

Por força regulamentar (OU LEGAL) o Departamento de Trânsito de Minas Gerais não 

gera certidão para ações judiciais eletronicamente. 

 
Documentos necessários 
 
- Requerimento próprio ou do advogado contendo a(s) placa(s) do(s) Veículo(s), CPF ou 

CNPJ, número do processo judicial e/ou o motivo da solicitação; 

- Recolhimento da Guia DAE, para cada informação prestada; 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

 

Representação por terceiros: 

 

- mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

mailto:contato@despminas.com.br
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Valor 
 

- Expedição de Print: R$ 16,26 

 
Orientações para o serviço 
 
- O interessado deverá fazer o requerimento, especificando o motivo da solicitação.  

- O requerimento precisa conter o nome completo de quem deseja a informação, CPF ou 

CNPJ e número do processo (se houver). 

- O documento somente pode ser requerido pelo interessado, ou por procuração 

assinada. 

- O documento deverá ser protocolado na Unidade de Trânsito em sua localidade. 

- A resposta deverá ser retirada na mesma Unidade de Atendimento após dez dias 

mediante pagamento da Guia DAE. 

- O valor referente ao pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é 

unitário por Print expedido. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judiciais) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.4.4. Certidão comprobatória de furto39 
 
Descrição 
 
O proprietário que tiver o veículo furtado ou roubado poderá solicitar a emissão da 

certidão comprobatória de não localização do veículo. 

 

O veículo furtado ou roubado precisa ter um boletim de ocorrência com pedido de 

impedimento no sistema do DETRAN/MG. 

 

Para os casos de emissão da certidão comprobatória de furto ou roubo para a 

seguradora, informe-se sobre o período solicitado pela empresa e posteriormente, procure 

a Delegacia de Trânsito em sua localidade para solicitar o documento. 

 

Documentos necessários 
 
- Boletim de Ocorrência (BO); 

                                                        
39 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-de-furto-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do 

veículo; 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); ou 

Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. A procuração particular deve ter firma 

reconhecida por autenticidade.  

 
Valor 
 
Expedição de certidão comprobatória de furto de veículo: R$ 16,26 

 
Orientações para o serviço 
 
Para fins de emissão da certidão de não localização do veículo todos os débitos deverão 

estar quitados e atualizados no sistema do DETRAN/MG (IPVA, Taxa de Licenciamento, 

Seguro e Multas).  

Preencher e assinar o formulário de requerimento no setor responsável da Delegacia 

Especializada de Investigação a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DEIFRVA) 

em Belo Horizonte ou Delegacia de Trânsito de sua cidade. 

mailto:contato@despminas.com.br
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Será fornecido o protocolo com o prazo legal para retirada da certidão. 

Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-

de-furto-de-veiculo) 

 

 

4.1.4.5. Cópia de microfilmagem do prontuário40 
 
Descrição 
 
A microfilmagem é uma forma de armazenamento de informações, sendo um processo 

seguro de arquivamento de informações com validade legal. No caso da Seção de 

Microfimagem do DETRAN/MG é disponibilizado ao solicitante, cópia microfilmada de 

todo o processo de transferência, baixa e alterações de veículos.  

 

                                                        
40 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/copia-de-microfilmagem-do-prontuario, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-de-furto-de-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-de-furto-de-veiculo
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Após o processo de microfilmagem, os documentos originais são incinerados, de acordo 

com a legislação federal e suas cópias possuem valor legal, desde que autenticadas pelo 

órgão de trânsito. Para solicitar uma cópia microfilmada, emita o DAE, efetue o 

pagamento e procure o DETRAN/MG ou a Delegacia de Trânsito de sua cidade (se no 

interior do Estado de Minas Gerais) portando a documentação necessária e o 

comprovante de pagamento do DAE.  

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento da Guia DAE; 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV em branco); 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
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Valor 
Cópia de Microfilmagem: R$ 16,26 (por cópia). 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/copia-de-microfilmagem-do-prontuario) 

 

 

4.1.4.6. PRINT - Informações cadastrais41 
 
Descrição 
 
O Print de informações cadastrais é uma cópia da tela do sistema do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) com os dados cadastrados do proprietário e do 

veículo automotor. 

 

Para gerar o Print, o interessado deverá preencher o formulário abaixo, emitir o DAE, 

efetuar o pagamento da guia e procurar o DETRAN/MG ou uma Delegacia de Trânsito.  

 
Documentos necessários 
 

                                                        
41 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/print-informacoes-cadastrais, acesso em 30/09/2017 
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- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento da Guia DAE; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

 
Representação por terceiros: 
 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 Cópia de Microfilmagem: R$ 16,26 (por cópia). 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/print-informacoes-cadastrais) 
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4.1.5. VISTORIAS 
 
Vistorias 

• Vistoria de Veículos 

• Laudo de Segurança Veicular 

• Nova selagem de placa 

4.1.5.1. Vistoria de veículos42 
 
Descrição 
 
A vistoria é o ato de avaliar um veículo, verificando suas condições de conservação e 

manutenção, impedindo que veículos fora das especificações dos fabricantes ou sem 

condições de uso sejam legalizados. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), o procedimento é executado pelos órgãos de trânsito e segue alguns critérios 

uniformes em todo o país. 

 

O vistoriador confere a numeração de chassi, motor, carroceria e outros, além de avaliar 

itens externos e visíveis. O objetivo da vistoria é evitar que veículos fora das 

                                                        
42 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/vistoria , acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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especificações dos fabricantes ou sem condições de uso sejam legalizados, assegurando 

a legitimidade da propriedade, autenticidade da identificação do veículo e da 

documentação, além de constatar se os equipamentos estão em condições corretas e 

seguras para o uso. 

 
AGENDAMENTO: O agendamento é obrigatório em alguns municípios e só pode ser 
realizado após pagamento da taxa do serviço a ser realizado. 
 

Para agendar data e horário de vistoria em Divinópolis, CLIQUE AQUI.( 

http://www.mg.gov.br/node/13436) 

Para agendar vistoria em Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claro, Uberaba e 

Curvelo, acesse o formulário eletrônico abaixo, selecione o motivo da vistoria e preencha 

com os dados solicitados. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV); 

- DAE pago; 

- Carteira de Identidade; 

- Ficha cadastro (de acordo com o serviço que demanda vistoria). 

 
Valor 
 
Sob consulta. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/vistoria) 
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4.1.5.2.Laudo de segurança veicular43 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar regularizar qualquer alteração das características originais 

deverá proceder de acordo com as orientações por modalidade para constar no 

Certificado de Registro de Veículo (CRV). 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nenhum proprietário ou responsável 

poderá, sem prévia autorização do órgão de trânsito, fazer ou ordenar que sejam feitas no 

veículo modificações de suas características de fábrica. Nesse sentido é necessário 

procurar a Unidade de Trânsito para verificar se há exigência ou não dessa autorização. 

 

Com a autorização da autoridade competente (caso necessária) e após a modificação, o 

veículo deverá ser avaliado por um Organismo de Inspeção na área de segurança 

veicular acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

                                                        
43 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/laudo-de-seguranca-veicular, acesso em 30/09/2017 
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- Documento de identidade atualizada e CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) - Taxa de Alteração de 

Dados. 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas). 

 
Representação por terceiros: 
 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 

 

Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
R$ 318,64 

 
Orientações para o serviço 
 
Para iniciar o processo de modificação do veículo ou transformação deverá procurar o 

setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e 

mailto:contato@despminas.com.br
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Interior Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs)). com os documentos 

necessários para retirar o Documento de Autorização para o serviço a ser executado. 

Após análise da solicitação será gerada a autorização de modificação ou transformação 

do veículo. 

De posse da Autorização, procure um Organismo de Inspeção na área de segurança 

veicular acreditado pelo Inmetro para emissão do Certificado de Segurança Veicular 

(CSV). 

Com o CSV retorne a Unidade de Trânsito para realizar a vistoria do veículo automotor e 

finalização do processo.  

Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município.  

Preço cobrado pelo Organismo de Inspeção Veicular: Não há regulamentação de preços 

cobrados pelas Empresas para prestarem seus serviços, sendo de livre escolha do 

proprietário se dirigir àquela de sua preferência. O proprietário antes de iniciar qualquer 

procedimento na Empresa poderá pesquisar os valores cobrados pelos serviços que são 

prestados pelo Organismo de Inspeção na área de segurança veicular acreditado pelo 

Inmetro para emissão do CSV. Caso se sentir lesado pela cobrança de preços abusivos, 

deverá procurar o Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) para reclamação e 

instruções de como proceder. Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN-MG 

podem ser pesquisadas nas informações dos serviços ou neste site (na área de 

atendimento e/ou na descrição do serviço requerido - taxas). 

4.1.5.3. Nova selagem de placa44 
 
Descrição 
 
A selagem de placa deverá ser efetuada quando houver rompimento, furto ou danificação 

do lacre da placa traseira do veículo. Este procedimento é feito somente no município em 

que o veículo estiver emplacado e registrado. 

 

                                                        
44 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/nova-selagem-de-placa, acesso em 30/09/2017 
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VISTORIA: Em Belo Horizonte, o procedimento será realizado no setor de emplacamento, 

no momento da selagem da placa. O agendamento é obrigatório em alguns municípios e 

só pode ser realizado após pagamento da taxa de nova selagem de placa. 

Acesse Agendamento de Vistoria 

 

Se a placa estiver danificada ou fora dos padrões exigidos, a autoridade de trânsito 

emitirá uma autorização para que o proprietário do veículo possa comprar novas placas. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (do ano vigente) - original e 

cópia; 

- Documento de Identidade - original e cópia; 

- Recolhimento do DAE; 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 
 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Nova selagem de placa: R$ 55,27 

 
Orientações para o serviço 
 

- Para fins de nova selagem de placa todos os débitos deverão estar quitados e 

atualizados no sistema do Departamento de Trânsito De Minas Gerais (DETRAN-MG) 

(Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, 

Seguro, Multas e a baixa de impedimentos se houver). 

- Para emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), preencha o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil e Bancoob). 

- De posse do DAE pago dirija-se ao setor de emplacamento da Divisão de Registro de 

Veículos (DRV) na Capital e no Interior, para o setor de vistorias da Circunscrição 

Regional de Trânsito (CIRETRAN). 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/nova-selagem-de-placa) 
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4.1.6. VEÍCULOS APREENDIDOS 
 
Veículos apreendidos 

• Registro de ocorrência (REDS) 

• Certidão de dados - print 

• Alvará de Liberação 

• Liberação de Veículo Apreendido (irregularidade) 

• Liberação de Veículo Apreendido (Furto/Roubo) 

• Lista de Veículos Apreendidos 

• Liberação de Documentação Recolhida 

• Veículo recuperado de furto/roubo 

4.1.6.1. Registro de ocorrência (REDS)45 
 

Descrição 
 
O cidadão que envolver-se em qualquer tipo de ocorrência de trânsito, de furto e roubo de 

veículos, suspeição de clonagem ou extravio de documentos (Carteira Nacional de 

                                                        
45 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/registro-de-ocorrencia-reds, acesso em 30/09/2017 
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Habilitação (CNH), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Registro e 

Licenciamento de veículos (CRLV)) deverá se dirigir a uma das Delegacias de Trânsito 

(no Estado) para procedimento de Registro de Eventos da Defesa Social (REDS). 

 
Documentos necessários 
 
Registro de Acidentes 
 
- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV (Ano vigente); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

Extravio de Documentos (CNH, CRV e CRLV) 

- Documento oficial com foto. 
 
Valor 
 
Gratuito. 

 
Orientações para o serviço 
 
Registro de Ocorrência de Acidente de Trânsito (SEM vítima) 

 

- Para o registro da ocorrência deverá procurar a Delegacia de Trânsito munido dos 

documentos necessários. 

- Comparecer para o registro somente o proprietário ou condutor do veículo. 

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS).  

 

Registro de Ocorrência de Acidente de Trânsito (COM vítima)  

 

- O registro da ocorrência é caracterizado para os casos de acidentes de trânsito que 

envolvam qualquer tipo de lesão, independente do grau (até mesmo ao óbito). 
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- Deverá ser registrado nas Delegacias Especializadas de Trânsito no horário de 08:30 às 

18:30 horas. Já no período noturno, finais de semana e feriados, deverá procurar as 

Delegacias de Plantão a partir de 18:30 horas, em sua localidade. 

- Comparecer para o registro somente o proprietário ou condutor do veículo. 

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS).  

 

Extravio de Documentos (CNH, CRV e CRLV)  

 

- O registro da ocorrência é caracterizado para os casos perda, furto ou roubo; 

- Deverá ser registrado nas Delegacias de Trânsito munido dos documentos necessários. 

- Comparecer para o registro a parte interessada; 

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS).  

 

Furto, Roubo e Suspeição de Clonagem de Veículos Automotores  

 

- O registro da ocorrência é caracterizado para os casos furto ou roubo ou suspeição de 

clonagem; 

- Deverá ser registrado nas Delegacias Especializadas de Trânsito no horário de 08:30 às 

18:30 horas. Já no período noturno, finais de semana e feriados, deverá procurar as 

Delegacias de Plantão a partir de 18:30 horas, em sua localidade. 

- Comparecer para o registro somente o proprietário ou condutor do veículo. 

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS). 

4.1.6.2. Certidão de dados - PRINT46 
 

Descrição 
 
O cidadão que envolver-se em qualquer tipo de acidente de trânsito e necessitar 

identificar o proprietário do veículo envolvido na ocorrência deverá se dirigir a uma das 

Delegacias de Trânsito (no Estado) para requerer o Print (uma cópia da tela do sistema 

do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) com os dados cadastrados 

                                                        
46 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/certidao-de-dados-print-veiculos, acesso em 30/09/2017 
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do condutor (Carteira Nacional de Habilitação(CNH)) ou do veículo automotor informando 

a movimentação no geral) do veículo para acionamento judicial. 

 
Documentos necessários 
 
- Boletim de Ocorrência; 

- Documento de identidade atualizada; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Certidão ou Print; 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

 

Representação por terceiros: 

mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

Cópia de Microfilmagem: R$ 16,26 (por cópia). 
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Orientações para o serviço 
 

1º. Apresentar o Boletim de Ocorrência e documentos necessários. 

2º. Recolher o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). 

3º. Retornar a Delegacias Trânsito que iniciou o processo para proceder a solicitação 

(cópia) do Print. 

4º. Comparecer para o registro somente o proprietário ou condutor do veículo. 

5º. Será entregue de imediato uma cópia dos dados solicitados. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/certidao-de-dados-print-

veiculos) 

 

 

4.1.6.3. Alvará de liberação47 
 
Descrição 
 

                                                        
47 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/alvara-de-liberacao, acesso em 30/09/2017 
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Documento administrativo de liberação do veículo em casos específicos. O Alvará de 

Liberação é um documento administrativo de uso das Delegacias de Trânsito para 

informação, orientação e a liberação do veículo apreendido. 

 

A Delegacia de Trânsito é a responsável pela emissão deste documento, quando o 

veículo encontra-se em condições (irregulares) que precisam ser avaliadas pelo órgão 

competente. 

 
Documentos necessários 
 
Retirar o Alvará de Liberação 

 

O proprietário deverá apresentar: 

Carteira de Identidade atualizada e CPF (original e cópia). 
 
Representação por terceiros 

 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópia autenticada 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 
Valor 
 

Gratuito. 

4.1.6.4. Liberação de veículo apreendido (irregularidade)48 
 
Descrição 
 

                                                        
48 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/liberacao-de-veiculo-apreendido, acesso em 30/09/2017 
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O veículo apreendido no âmbito de competência do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN-MG), pelas polícias Civil e Militar são levados para pátios de 

recolhimento terceirizados, até que o proprietário providencie sua liberação. 

 

O proprietário é notificado pelos Correios (Telegrama - AR) sobre a permanência do 

veículo no pátio de apreensão. O endereço de comunicação é aquele cadastrado no 

Sistema do DETRAN/MG sobre o bem. 

 
Documentos necessários 
 
- Boletim de Ocorrência (BO); 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); 

- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimentos de despesas da remoção e estadia no depósito (se houver); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) (se houver); 
 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
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Valores de Remoção e Estadia 

 

Remoção Capital e Interior  

 

- Motocicletas e outros veículos de duas ou três roda: R$ 113,80 

- Veículos com peso bruto total inferior a 3.500Kg: R$ 178,83 

- Veículos com peso bruto total igual ou superior a 3.500Kg: R$ 237,35 

 

Estadia Capital e Interior - valor da diária 

 

- Igual ou superior a 3.500KG : R$ 39,02 

- Inferior a 3.500KG: R$ 32,51 

- Motocicleta e outros: R$ 19,51 

 
Orientações para o serviço 
 

Veículos apreendidos por irregularidades 

 

- Dirija-se a Delegacia de Trânsito em sua localidade para verificar as condições legais e 

orientações sobre qual local o veículo foi recolhido. 

- Para consultar a lista de veículos recolhidos nos pátios do DETRAN-MG, CLIQUE AQUI. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-veiculos-

apreendidos) 

- O proprietário será notificado pelo correio sobre a retirada do veículo. Após o prazo 

estabelecido na notificação, não havendo nenhuma providência por parte do proprietário e 

decorridos 90 dias da remoção, apreensão ou retenção do veículo, o DETRAN-MG 

procederá, na forma da legislação vigente, à licitação em leilão público do referido bem. 

- Para a retirada do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados e 

atualizados no sistema do DETRAN-MG. É necessária a regularização do motivo de sua 

entrada em depósito e a quitação de débitos existentes (Imposto Sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), multas, Danos Pessoais Causados por Veículos 
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Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) e despesas com a remoção e diárias no 

depósito), conforme art. 2º da Lei 6.575/78. 

- Será gerado pela Delegacia de Trânsito, quando necessário, o Alvará de Liberação do 

veículo via sistema, para questões específicas na liberação do veículo no pátio de 

apreensão. 

- Após recolher os valores obrigatórios na rede bancária credenciada (Bradesco, Banco 

do Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas) o veículo 

será liberado dentro do horário comercial. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

4.1.6.5. Liberação de veículo apreendido (furto/roubo)49 
 
Descrição 
 
O veículo apreendido no âmbito de competência do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN-MG), pelas polícias Civil e Militar são levados para pátios de 

recolhimento terceirizados, até que o proprietário providencie sua liberação. 

 

O proprietário é notificado pelos Correios (Telegrama - AR) sobre a permanência do 

veículo no pátio de apreensão. O endereço de comunicação é aquele cadastrado no 

Sistema do DETRAN-MG sobre o bem. 
 
Consulte o pátio em que o veículo se 

encontra clicando AQUI.(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-

apreendidos/lista-de-veiculos-apreendidos) 
 
Documentos necessários 
 
- Boletim de Ocorrência (BO); 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); 

                                                        
49 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/liberacao-de-veiculo-apreendido-roubo, acesso em 30/09/2017 
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- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) (se houver); 
 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

- Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 

 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
Interior de Minas Gerais: 

GRATUITO 

 

- Belo Horizonte: O proprietário tem até três dias após o recebimento da AR para retirar o 

veículo gratuitamente. Caso o veículo não seja retirado neste tempo, o proprietário deverá 

arcar com a despesa de estadia do veículo. 

 

Valor da diária 

 

- Igual ou superior a 3.500KG : R$ 39,02 
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- Inferior a 3.500KG: R$ 32,51 

- Motocicleta e outros: R$ 19,51 

 

Orientações para o serviço: 

 

Veículos apreendidos por furto ou roubo 

- Dirija-se à Delegacia de Trânsito em sua localidade para verificar as condições legais e 

orientações sobre qual local o veículo foi recolhido ou caso tenha recebido a notificação 

por correio (Telegrama - AR), compareça ao local informado pelo DETRAN-MG. 

- Será gerado pela Delegacia de Trânsito, quando necessário, o Alvará de Liberação do 

veículo via sistema, para questões específicas na liberação do veículo no pátio de 

apreensão. 

- É necessária a quitação de débitos existentes (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), multas, Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) e licenciamento.  

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

4.1.6.6. Lista de veículos apreendidos50 
 
Descrição 
 
Verifique se seu veículo está em um pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN-MG). 

 

Documentos necessários 
 
Nenhum documento é necessário para prestação desse serviço. 
 
Valor 
 

                                                        
50 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-veiculos-apreendidos, acesso em 30/09/2017 
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Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-veiculos-

apreendidos) 
 

 

4.1.6.7. Liberação de documentação recolhida 
 

Descrição 
 
A liberação da documentação apreendida de veículo, que não esteja em condições de 

circulação (rebaixado ou com selo de placa rompido, por exemplo), pode ser solicitada em 

uma das unidades de atendimento listadas pelo Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN/MG). 

  

O documento é encaminhado ao DETRAN/MG e fica retido até que as eventuais 

irregularidades sejam sanadas.  

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV); (em branco); 

- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 
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PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
Sob consulta. 

4.1.6.8. Veículo recuperado de furto/roubo 
 
Descrição 
 
Veículos que foram recuperados após furto ou roubo e sofreram modificações em 

qualquer um de seus sinais identificadores, como chassi e motor, devem passar pelo 

processo de legalização do Certificado de Registro de Veículo (CRV). 

 

O proprietário deverá se dirigir a uma das unidades de atendimento do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) listadas abaixo, para procedimento de vistoria do 

mailto:contato@despminas.com.br
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veículo. Será elaborado um laudo de vistoria, que entrará em processo de análise interna 

do DETRAN/MG, indicando as modificações feitas no veículo. 

 

O tempo de análise é variável. O proprietário deverá aguardar até que o DETRAN-MG 

conclua o processo e entre em contato, informando as medidas que devem ser tomadas a 

seguir. Os passos seguintes também variam de acordo com o resultado do laudo. 

 

O CRV será legalizado após a recuperação dos sinais identificadores do veículo. 

 

Consulte AQUI(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-

veiculos-apreendidos)se seu veículo está apreendido em um dos Pátios do Departamento 

de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG). 

 
Documentos necessários 
 
- CPF (original e cópia); 

- Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV); 

- Recolhimento da Guia DAE; 

- Termo de Restituição emitido pela Delegacia que fizer a entrega do veículo, 

comprovando a devolução. 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
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- Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

- Procuração particular com firma reconhecida por autenticidade. 
 
Valor 
 
Sob consulta. 

4.1.7. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 
 
Licenciamento de veículos 

• Licenciamento anual 

• Acompanhar emissão de 2ª via licenciamento (programada) 

• Solicitar 2ª via de licenciamento (programada) 

• 2ª via de licenciamento (Presencial) 

4.1.7.1. Licenciamento Anual51 
 
Descrição 
 
O Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) é o documento de registro 

e identificação, de porte obrigatório, para trafegar com o veículo. A renovação do 

licenciamento é uma obrigação anual do proprietário de veículo automotor para que o 

                                                        
51 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/licenciamento-anual, acesso em 30/09/2017 
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veículo esteja em condições legais de circulação. 

 

Ela é realizada automaticamente, mediante o pagamento das obrigações anuais que 

incidem sobre a propriedade do veículo. O veículo para ter o CRLV liberado não pode 

apresentar multas em aberto (multas suspensas não impedem o licenciamento). Os 

valores do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), seguro 

obrigatório e taxa de licenciamento, são divulgados no início de cada ano.  
 
Documentos necessários 
 
Para entrega de documentos nas unidades de atendimento do DETRAN/MG: 
 
- Representação por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido ou esposa): 

documento de identidade atualizado do proprietário e do representante, conforme art. 3º 

da lei nº12037/09,e Certidão de Casamento comprovando o parentesco (É necessário 

apresentar cópias e originais ou cópias autenticadas de todos os documentos); 

- Representação por terceiros: Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original 

ou cópias autenticadas acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador 

(cópias e originais ou cópias autenticadas); 

- Representação por advogado: a procuração outorgada ao Advogado para a prática de 

atos administrativos junto ao DETRAN/MG poderá ser feita por instrumento particular sem 

o reconhecimento de firma em Cartório, desde que apresentadas cópias dos documentos 

de identificação do outorgante e da inscrição junto a Órdem dos Advogados do Brasil 

(OAB) do Procurador. 

- Veículo em nome de pessoa jurídica deverá apresentar também cópia do contrato social 

autenticada 
 
Valor 
 

Sob consulta. 
 
Orientações para o serviço 

mailto:contato@despminas.com.br
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- O pagamento pode ser feito na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas), obedecendo ao 

prazo estipulado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) para o ano em exercício. 

- Os prazos de pagamento do IPVA e o valor são divulgados, no início do ano, no sítio da 

SEF, no link abaixo e em jornais. 

- Uma vez efetuado o pagamento, o proprietário deve aguardar o envio, via Correios, do 

novo Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), válido para o ano em 

exercício. 

- O calendário de licenciamento é estabelecido anualmente pelo Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) por meio de portaria que estabelece o limite 

máximo para circular com o licenciamento do ano anterior. A partir deste calendário o 

novo licenciamento passará a ser exigido para circulação do automotor. 

- O endereço para envio será aquele que constar no registro do veículo. O correio 

realizará três tentativas de entrega, caso negativo o CRLV será enviado na capital para 

Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior será disponibilizado nas 

unidades de referência na sua localidade (Posto UAI / Delegacias de Trânsito da cidade). 

4.1.7.2. Acompanhar emissão de segunda via de licenciamento52 
 
Descrição 
 
O proprietário ou condutor de veículo pode acompanhar a entrega do Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O certificado de Registro e Licenciamento do veículo é enviado pelo correio, com Aviso de 

Recebimento (AR). O correio realizará três tentativas de entrega, caso o proprietário não 

seja encontrado no endereço registrado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN/MG), o correio despachará o documento de volta para o setor responsável no 

Órgão. 

 

                                                        
52 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/acompanhar-solicitacao-2-via-licenciamento-progamada, acesso em 30/09/2017 
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Após o protocolo e registro de retorno do CRLV, automaticamente, o DETRAN/MG envia 

o documento na capital para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) - Praça 7, e no 

interior do estado envia para o Posto UAI ou Delegacia de Trânsito da sua cidade. 

 

Em caso de não recebimento da documentação, acesse o link abaixo para o 

acompanhamento da entrega dos correios. Preencha todos os campos no formulário 

eletrônico. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV de 2011 ou anterior). 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/acompanhar-

solicitacao-2-via-licenciamento-progamada) 
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4.1.7.3. Solicitar segunda via de licenciamento (CRLV)53 
 
Descrição 
 
O proprietário de veículo pode solicitar a emissão de uma segunda via do Certificado de 

Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) em qualquer momento. O CRLV é o 

documento de registro e identificação, de porte obrigatório, para trafegar com o veículo. 

 

Para a emissão da 2ª Via do documento, não poderá constar no sistema do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), em relação ao veículo, 

nenhum débito relativo à Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

Seguro Obrigatório, Taxa de Licenciamento e multas em aberto. 

 

Modalidade de solicitação eletrônica.  

Para solicitar o CRLV nesta modalidade, o proprietário não precisa se dirigir a uma 

Unidade de Atendimento do DETRAN/MG para realização do serviço. 

 
Documentos necessários 
 
Nenhum documento é necessário para prestação desse serviço. 

 
Valor 
 
R$ 26,01 

 
Orientações para o serviço 
 

- Em caso de roubo, furto ou extravio, o proprietário deverá procurar primeiramente uma 

delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência, para sua segurança. É importante realizar 

este procedimento para evitar (clonagem, alienações e transferências fraudulentas). 

- Para requerer a 2ª Via preencha o formulário eletrônico no link abaixo: 
                                                        
53 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/2-via-de-licenciamento-programada, acesso em 30/09/2017 
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- Após o pagamento da taxa, o documento será emitido e enviado ao proprietário, ao 

endereço de registro do veículo constante em nosso sistema, no prazo de três à cinco 

dias úteis. 

- O endereço para envio será aquele que constar no registro do veículo. O correio 

realizará três tentativas de entrega, caso negativo o CRLV será disponibilizado na capital 

para Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior nas unidades de 

referência na sua localidade (Posto UAI / Delegacias de Trânsito da cidade). 
 
OBSERVAÇÕES 
 

- Para emissão da Taxa para Pagamento da 2ª Via de CRLV, é necessário digitar a Placa, 

RENAVAM, Chassi, CPF ou CNPJ do proprietário/arrendatário, conforme está impresso 

em sua CRLV. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/2-via-de-licenciamento-

programada) 

 

 

4.1.7.4. Segunda via de licenciamento (Presencial)54 

                                                        
54 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/2-via-de-licenciamento-urgente, acesso em 30/09/2017 
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Descrição 
 
O proprietário de veículo pode solicitar a emissão de uma segunda via do Certificado de 

Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) em qualquer momento. A solicitação pode 

ser iniciada através do formulário eletrônico abaixo. 

 

Para solicitar o CRLV presencial, o proprietário precisa se dirigir a uma Unidade de 

Atendimento do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) após 

preencher o formulário eletrônico no link abaixo, levando o Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE) pago para finalizar o processamento de emissão do CRLV. 

 

 Em Belo Horizonte/MG, as unidades de atendimento para emissão da 2ª via do CRLV 

são: 

 

- Divisão de Registro de Veículo (DRV) 

 Rua Miguel Gentil, 357. Nova Gameleira - Belo Horizonte/MG  

- Unidade de Atendimento Integrado (UAI)  

 Avenida Amazonas, 500, Centro (Praça 7) - Belo Horizonte/MG 

 
Documentos necessários 
 
Documento de identidade (original e cópia); 

CPF (original e cópia); 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido ou esposa): 

documento de identidade atualizado do proprietário e do representante, conforme art. 3º 

da lei nº12037/09, e Certidão de Casamento comprovando o parentesco (É necessário 

apresentar cópias e originais ou cópias autenticadas de todos os documentos); 

mailto:contato@despminas.com.br
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Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

R$ 26,01 

 
Orientações para o serviço 
 

Em caso de roubo, furto ou extravio, o proprietário deverá procurar primeiramente uma 

delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência, para sua segurança. É importante realizar 

este procedimento para evitar (clonagem, alienações e transferências fraudulentas). 

Para requerer a 2ª Via preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

Após emitir o DAE no link abaixo, realize o pagamento da taxa, e procure as Unidades de 

Atendimento do DETRAN/MG. 

Os documentos são necessários somente na modalidade presencial. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/licenciamento-de-veiculos/2-via-de-licenciamento-

urgente) 
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4.1.8. PERMISSÃO E CONCESSÃO 
 
Permissão e concessão 

• Escolares 

• Ônibus / Micro-ônibus 

4.1.8.1. Escolares55 
 
Descrição 
 
O cidadão que tiver interesse na permissão de escolares deverá procurar o órgão do 

poder concedente de sua localidade. 
 
A autorização é fornecida pela prefeitura ou órgão regulamentado para validar o processo 

na prestação do serviço de transporte de escolares, após prévio credenciamento e de 

acordo com regulamento do serviço e normas. 

 

Para saber mais sobre o processo e orientações procure a prefeitura da sua cidade. 
                                                        
55 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/permissao-e-concessao/escolares, acesso em 30/09/2017 
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4.1.8.2. Ônibus e Micro-ônibus56 
 
Descrição 
 
O cidadão que tiver interesse na permissão de Ônibus e Micro-ônibus deverá procurar o 

órgão do poder concedente de sua localidade no caso de suplementar. 

 

A autorização é fornecida pela prefeitura ou órgão regulamentado para validar o processo 

na prestação do serviço de transporte suplementar, após prévio credenciamento e de 

acordo com regulamento do serviço e normas. Para saber mais sobre o processo e 

orientações procure a prefeitura da sua cidade. 

4.1.9. ALTERAÇÕES 
 
Alterações 

• Alteração de endereço dentro do município 

• Alteração de endereço para outro município em MG 

• Mudança de placa amarela 

• Inclusão e retirada de restrição financeira 

• Baixa de Veículo 

• Adequação do modelo de placa 

• Regularização do motor 

• Mudança de cor 

• Rebaixamento do veículo 

• Motofrete 

• Mototaxi 

• Moto com baú removível 

• Mudança de carroceria 

• Transformações de veículo 

• Mudança para lâmpada super branca 

• Mudança de categoria de veículo 
                                                        
56 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/permissao-e-concessao/onibus-micro-onibus, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-placa-amarela
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/desalienacao-alienacao-de-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/baixa-de-registro-de-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/adequacao-do-modelo-de-placa
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/regualarizacao-do-motor
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-cor
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/rebaixamento-do-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/motofrete
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mototaxi
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/moto-com-bau-removivel
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-carroceria
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/transformacoes-de-veiculo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-para-lampada-super-branca
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-categoria-de-veiculo
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• Averbação de contrato de Comodato / Aluguel / Arrendamento 

4.1.9.1. Alteração de endereço dentro do município57 
 
Descrição 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

Em Belo Horizonte, o proprietário ou representante deverá comparecer na Divisão de 

Registro de Veículo (DRV) ou em uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) com os 

documentos necessários para a alteração. No interior de Minas, deverá comparecer à 

uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) ou na Delegacia de Trânsito da cidade. 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Basta preencher o formulário eletrônico disponível no site do DETRAN-MG e confirmar a 

alteração. Não é necessário ir à Unidade de Trânsito, todo o processo é on-line. 

 

O endereço de correspondência é utilizado para envio do Certificado de Registro e 

Licenciamento de veículos (CRLV) (conhecido como Licenciamento Anual), notificações 

atribuídas ao veículo e as demais correspondências, relativas ao veículo, que o 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) envia aos 

Proprietários/Arrendatários. 

 

Dados necessários 
 
- CPF; 

- Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM); 

- Número do CRV. 

Preencha o formulário eletrônico no link abaixo, clique em “iniciar a alteração”, informe o 

novo endereço e clique em “confirmar”. 

                                                        
57 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/averbacao-de-contrato-de-comodato-aluguel-arrendamento
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
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Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco) 

 

 

4.1.9.2. Alteração de endereço para outro município em MG58 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar realizar alteração de endereço de um município para outro, dentro 

de Minas Gerais, poderá alterar o endereço de correspondência preenchendo o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

 

O endereço de correspondência será utilizado para envio do CRLV, notificações 

atribuídas ao veículo e as demais correspondências, relativas ao veículo, que o DETRAN-

MG envia aos Proprietários/Arrendatários.  

 

O endereço de correspondência só poderá ser informado/alterado para endereços que 

sejam do mesmo município de emplacamento do veículo. 

 

                                                        
58 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco
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O veículo deverá passar por vistoria. 
 
Documentos necessários 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

- Certificado de Registro de Veículo - CRV (em branco); 

- Documento de identidade atualizado (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento da Guia DAE referente ao serviço requerido; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo. 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Representação por terceiros, mediante procuração pública (lavrada em cartório) (original 

ou cópias autenticadas) acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador 

(cópias e originais ou cópias autenticadas); 

- Recolhimento da Guia DAE referente ao serviço requerido; 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social (cópia autenticada). 
 
Valor 
 
Alteração de Dados: R$ 78,03 
 
Orientações para o serviço 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Para trocar o endereço de um município para outro município em Minas Gerais do 

veículo automotor, todos os débitos deverão estar quitados e atualizados no sistema do 

mailto:contato@despminas.com.br
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DETRAN/MG (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos 

se houver). 

- Preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

- Imprimir, preencher e assinar a Ficha Cadastral no link abaixo. 

- Será gerada a Guia DAE referente ao serviço requerido. Recolher a taxa na rede 

credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil e Bancoob,Caixa 

Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

DRV e Interior CIRETRANs). 

- O proprietário do veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de 

emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRAN) para 

apresentar os documentos necessários. 

- Após emissão documento, comprar placas ou tarjetas nas fábricas credenciadas e 

dirigir-se ao setor de emplacamento para selagem de nova placa ou tarjeta em posse dos 

documentos expedidos devidamente quitados de acordo com o vencimento. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Para trocar o endereço de um município para outro município em Minas Gerais do 

veículo automotor, todos os débitos deverão estar quitados e atualizados no sistema do 

DETRAN/MG (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos 

se houver). 

- Imprimir, preencher e assinar a ficha cadastral, no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

- Será gerada a Guia DAE referente ao serviço requerido. Recolher a taxa na rede 

credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil e Bancoob, Caixa 

Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

DRV e Interior CIRETRANs). 

- O proprietário do veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de 

mailto:contato@despminas.com.br
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emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRAN) para 

apresentar os documentos necessários. 

- Após emissão documento, comprar placas ou tarjetas nas fábricas credenciadas e 

dirigir-se ao setor de emplacamento para selagem de nova placa ou tarjeta em posse dos 

documentos expedidos devidamente quitados de acordo com o vencimento. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-

municipio-em-mg) 

 

 

4.1.9.3. Mudança de placa amarela 
 

Descrição 
 
Trata-se da troca da placa amarela, contendo duas letras, para os modelos novos de cor 

cinza ou outras, contendo três letras e uma sequência de quatro dígitos numéricos. 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg
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O prazo para a mudança de placa venceu em 1998, mas o proprietário que legalizar sua 

situação espontaneamente ficará livre da aplicação das penalidades previstas no Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB). Entidades filantrópicas cadastradas e isentas de Imposto 

Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) junto a Secretaría de Estado da 

Fazenda (SEF) possuem isenção de taxa de serviço - Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original e cópia); 
- CPF (original e cópia); 
- Recolhimento do DAE; 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 
- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

mailto:contato@despminas.com.br
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Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para trocar a placa do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados e 

atualizados no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN/MG)(IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos 

se houver). 

- Preencha o formulário eletrônico. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

DRV e Interior CIRETRANs). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e 

Interior Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs) para apresentar os 

documentos necessários. 

- Após emissão documento, comprar placas nas fábricas credenciadas e dirigir-se ao 

setor de emplacamento para selagem de nova placa em posse dos documentos 

expedidos devidamente quitados de acordo com o vencimento. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-placa-amarela) 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.9.4. Inclusão e retirada de restrição financeira59 
 
Descrição 
 
O proprietário que adquirir ou refinanciar através de um agente financeiro (Bancos, 

Empresas de Crédito e outros) procederá de acordo com as orientações por modalidade 

para constar no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV). 
 

O veículo deverá passar por vistoria. 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 
- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 
- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 
- Recolhimento do DAE - Taxa de Alteração de Dados; 
- Inclusão ou retirada do Gravame via SNG; 
 

                                                        
59 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/desalienacao-alienacao-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
120/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

- Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 
- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

 Alteração de Dados: R$ 78,03 
 
Orientações para o serviço 
 
Para inserir ou retirar a restrição financeira do veículo automotor todos os débitos deverão 

estar quitados e atualizados no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN/MG)(Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de 

Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos se houver). E inserido a 

reserva de restrição financeira ou a baixa através do agente financeiro via Sistema 

Nacional de Gravames (SNG). 
 
Preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 
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Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço requerido. 

Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil 

e Bancoob, Caixa econômica Federal e Lotéricas). 

De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos 

da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os 

documentos necessários. 

Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

Arrendamento Mercantil (Leasing): 

Para este caso, o proprietário deverá seguir o procedimento descrito no serviço de 

Transferência de Propriedade.  

Mudanças acumulativas: O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das 

características originais do veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e 

apresentando os documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo 

permite o pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os 

casos de mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada 

alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/desalienacao-alienacao-de-veiculo) 
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4.1.9.5. Baixa de veículo60 
 
Descrição 
 
O veículo que sair de circulação por ser irrecuperável após um acidente, sinistrado com 

laudo de perda total, vendido ou leiloado como sucata ou completamente desmontado, é 

preciso dar baixa no seu registro no sistemas de dados do Departamento de Trânsito de 

Minas Gerais (DETRAN/MG). 

 

O proprietário tem até 15 dias para efetuar a baixa, após a constatação de sua condição 

através de laudo de vistoria. Para ser expedida a Certidão de Baixa Definitiva. 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Na ausência do CRV apresentar a ocorrência de roubo, furto ou extravio; 

- Boletim de ocorrência policial ou declaração do proprietário com firma reconhecida em 

cartório, informando e solicitando o motivo da baixa do veículo; 

                                                        
60 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/baixa-de-registro-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro disponível no link abaixo devidamente preenchida e assinada pelo 

proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

- Veículo táxi ou transporte escolar:Carta de autorização de circulação do órgão 

permissionário municipal ou estadual -Departamento de Estradas de Rodagem (DER); 

- Veículos com restrição financeira:Leasing, alienação fiduciária ou reserva de domínio 

deverão solicitar baixa da restrição via Sistema Nacional de Gravames (SNG). 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 
Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 

 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 
Baixa de veículos: R$ 78,03 
Vistoria Móvel: R$ 195,08 
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Orientações para o serviço 
 

- Para fins de baixa definitiva do veículo automotor todos os débitos deverão estar 

quitados e atualizados no sistema do DETRAN/MG (Imposto Sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de 

impedimentos se houver). 

- Preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido baixa de veículo. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco 

do Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas ). 

- Vistoria Móvel: De posse do DAE e ficha cadastral dirija-se ao setor de vistoria da 

unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior 

Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs)), onde será solicitado a vistoria móvel 

para fins de recolhimento das placas e recorte do chassi. 

- Após preencher corretamente o formuário no link abaixo será gerado o DAE referente ao 

serviço de vistoria móvel. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do 

Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas ). 

- Vistoria Presencial: Caso exista a possibilidade de apresentar o veículo na Unidade de 

trânsito, será dispensado a vistoria móvel (o veículo automotor pode ser levado sob 

reboque). 

- De posse do laudo de vistoria atestando o recolhimento das placas e recorte do chassi, 

encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e 

Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/baixa-de-registro-de-veiculo) 
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4.1.9.6. Adequação de modelo de placa61 
 

O proprietário que desejar realizar adequação do modelo de placa para nova 

regulamentação, deve adquiri-las nos parceiros credenciados. Para verificar a lista de 

fabricante de placas acesse https://www.detran.mg.gov.br/parceiros-credenciados/fabrica-

de-placas/consulta-de-fabricas-de-credenciadas selecione o município e o tipo de placa. 

 

 
 

Não é obrigatório a mudança de placa sem que exista a necessidade de realizar algum 

serviço junto ao DETRAN/MG. 

 
                                                        
61 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/adequacao-do-modelo-de-placa, acesso em 30/09/2017 
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O proprietário que tiver que realizar os serviços abaixo, deverá trocar as placas conforme 

legislação em vigor, procedendo de acordo com cada serviço requerido e recolhendo as 

taxas obrigatórias: 

 

- Transferência de Propriedade; 

- 1º Emplacamento; 

- 2ª Via de CRV; 

- Alteração de Dados. 

4.1.9.7. Regularização do motor62 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a troca de motor ou cadastrar o motor já existente que 

não conste seu número na base de dados deverá proceder de acordo com as orientações 

por modalidade para constar na base de dados do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN/MG). 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do DAE; 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo. 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

                                                        
62 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/regualarizacao-do-motor, acesso em 30/09/2017 
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apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada.  

 
Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 

- Para trocar ou regularizar o motor do veículo automotor preencha o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha cadastral) e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- Em posse dos documentos solicitados o cidadão deverá procurar a unidade de trânsito 

(Capital DRV e Interior Ceretrans) para prosseguimento do processo para fins de 
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regularização do motor, o qual serão solicitados alguns documentos pertinentes à 

resolução 282/08 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 Mudanças acumulativas: O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das 

características originais do veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e 

apresentando os documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo 

permite o pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os 

casos de mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento da Guia DAE para 

cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/regualarizacao-do-motor) 

 

 
 

4.1.9.8. Mudança de cor63 
 

                                                        
63 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-cor, acesso em 30/09/2017 
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Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a mudança de cor de seu veículo deverá proceder de 

acordo com as orientações por modalidade para constar no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 

- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo; 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) em branco; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo. 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas) 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 
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- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 

Para trocar a cor do veículo automotor preencha o formulário eletrônico no link abaixo.  

Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço requerido. 

Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, 

Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs). 

O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos 

da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os 

documentos necessários. 

Mudanças acumulativas: O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das 

características originais do veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e 

apresentando os documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo 

permite o pagamento somente de um único Documento de Arrecadação Estadual (DAE) 

para todas as mudanças juntas. Já os casos de mudanças em momentos diferentes 

acarretará o pagamento do DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-cor) 
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4.1.9.9. Rebaixamento do veículo64 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar o rebaixamento do veículo deverá proceder de acordo 

com as orientações por modalidade para constar na base de dados do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e 

no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo: (CRV) (em branco); 

- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

                                                        
64 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/rebaixamento-do-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 
- Alteração de Dados: R$ 78,03 
 
Orientações para o serviço 
 
- Para regularizar o rebaixamento do veículo automotor preencha o formulário eletrônico 

no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
133/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

Mudanças acumulativas:  

O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo permite o 

pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os casos de 

mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui e acesse o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/rebaixamento-do-veiculo) 
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4.1.9.10. Motofrete65 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar o transporte de carga remunerado, desde que 

autorizados pelo poder concedente do município deverá registrar junto ao Departamento 

de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no município onde é domiciliado para 

constar o motofrete e alterar a categoria para aluguel no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Autorização do Município (Poder concedente); 

- Certificado de Registro de Veículo - CRV (em branco); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

                                                        
65 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/motofrete, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
135/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento da Guia DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

 

PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

- Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 
- Autorização do município (Permissão do poder concedente). 

- De posse da Autorização do Município preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
Mudanças acumulativas  

 

O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo permite o 

pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os casos de 

mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/motofrete) 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

4.1.9.11. Mototaxi66 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar o transporte de passageiro remunerado, desde que 

autorizados pelo poder concedente do município deverá registrar junto ao Departamento 

de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no município onde é domiciliado para 

constar o motofrete e alterar a categoria para aluguel no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 

- Autorização do Município (Poder concedente); 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

                                                        
66 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mototaxi, acesso em 30/09/2017 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Alteração de Dados. 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 

- Autorização do Município (Permissão do poder concedente).  

- De posse da Autorização do Município preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 
 
Mudanças acumulativas 
 

O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo permite o 

pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os casos de 

mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mototaxi) 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

4.1.9.12. Moto com baú removível67 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a adaptação de baú removível deverá proceder de 

acordo com as orientações por modalidade para constar na base de dados do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Cópia e original ou cópia autenticada do documento de identidade atualizado e do CPF; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

                                                        
67 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/moto-com-bau-removivel, acesso em 30/09/2017 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 

- Para regularizar a adaptação do baú removível da motocicleta ou motoneta, preencha o 

formulário eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 
 
Mudanças acumulativas 
 
O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo permite o 

pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os casos de 

mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/moto-com-bau-removivel) 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 
 

4.1.9.13. Mudança de carroceria68 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a mudança de carroceria deverá proceder de acordo 

com as orientações por modalidade para constar na base de dados do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e 

no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

                                                        
68 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-carroceria, acesso em 30/09/2017 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Recolhimento da Guia DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original),  

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 
 Alteração de Dados: R$ 78,03 

 

Orientações para o serviço 
 
- Para regularizar a mudança de carroceria do veículo automotor, preencha o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
Mudanças acumulativas  
 
O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo permite o 

pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças juntas. Já os casos de 

mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do DAE para cada alteração.  

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-carroceria) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-carroceria


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
146/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

4.1.9.14. Transformações de veículo69 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a transformação da espécie e tipo do veículo deverá 

proceder de acordo com as orientações por modalidade para constar no Certificado de 

Registro de Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 

Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

                                                        
69 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/transformacoes-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

- Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT); 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 
- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 

Orientações para o serviço 
 
- Para transformação da espécie e tipo do veículo automotor todos os débitos deverão 

estar quitados e atualizados no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

(DETRAN/MG) (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Taxa de 

Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos se houver). 

- Preencha o formulário eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil e Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
Mudanças acumulativas 
 
O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas.  

Este processo permite o pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças 

juntas. Já os casos de mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do 

DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/transformacoes-de-veiculo) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/transformacoes-de-veiculo


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
149/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 
 
4.1.9.15. Mudança para lâmpada super branca70 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a mudança de iluminação (farol) deverá proceder de 

acordo com as orientações por modalidade para constar na base de dados do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

O veículo deverá passar por vistoria. 

 
Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

                                                        
70 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-para-lampada-super-branca, acesso em 30/09/2017 
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- Recolhimento do DAE disponível no link abaixo - Taxa de Alteração de Dados; 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

- Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e 

agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 

Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ R$ 78,03 

 

Orientações para o serviço 
 
- Para regularizar a mudança de iluminação do veículo automotor, preencha o formulário 

eletrônico no link abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 
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- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- De posse da Ficha cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital 

Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito 

(CIRETRANs)). 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 
 
Outros tipos de iluminação 
 

É vedada pela legislação atual o uso de outros tipos de iluminação do farol. 

 
Mudanças acumulativas 
 

O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do 

veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os 

documentos necessários para as alterações solicitadas. 

 

Este processo permite o pagamento somente de um único DAE para todas as mudanças 

juntas. Já os casos de mudanças em momentos diferentes acarretará o pagamento do 

DAE para cada alteração. 

 

Clique aqui para acessar o formulário 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-para-lampada-super-branca) 
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4.1.9.16. Mudança de categoria de veículo71 
 
Descrição 
 
O proprietário que desejar realizar a troca de categoria de seu veículo deverá proceder de 

acordo com as orientações por modalidade para constar no Certificado de Registro de 

Veículo (CRV) e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

Para veículos escolares é vedada a condução de escolares em número superior à 

capacidade estabelecida pelo fabricante (Art. 137. CTB), desta forma, o Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) não registrará veículos que foram alterados com 

capacidade superior ao estabelecido pelo fabricante. 

 

É necessário dirigir-se a uma das unidades de atendimento do Departamento de Trânsito 

de Minas Gerais (DETRAN/MG) listadas abaixo, com a Ficha de Cadastro disponível no 

link abaixo devidamente preenchida e assinada, para que o veículo passe pelo processo 

de vistoria. Com o laudo da vistoria e os documentos listados abaixo, o proprietário 

                                                        
71 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-categoria-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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deverá solicitar, no balcão da unidade de atendimento, a alteração das informações 

referentes à categoria do veículo no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e no 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

Após a emissão dos documentos, o proprietário deverá providenciar a confecção da nova 

placa, substituindo a de cor cinza pela de cor vermelha. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE); 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV)(em branco); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Carta de Comunicado ao órgão de trânsito (somente para Táxi ou Escolar); 

- Certificado de Originalidade (somente para Veículo de Coleção); 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 

- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-categoria-de-veiculo) 

 

 

4.1.9.17. Averbação de contrato de Comodato / Aluguel / Arrendamento72 
 

Descrição 
 
O proprietário de veículo que deseja averbar contrato de comodato, aluguel ou 

arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, deverá levar o veículo para 

vistoria de posse da taxa paga e todos os documentos necessários. A anotação de 

contrato é regulamentada pela Resolução nº 339/2010 do CONTRAN. 

                                                        
72 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/averbacao-de-contrato-de-comodato-aluguel-arrendamento, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-categoria-de-veiculo
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_339_10.pdf
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A averbação do contrato também pode ser feita no momento da transferência de 

propriedade do veículo. 

 

Observação: Este serviço refere-se também a inclusão da averbação para fins de 

cumprimento às normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

 
Especificações do contrato: 
 

- Qualificações do Arrendatário e do Arrendante; 

- Características do Veículo; 

- Data de início e término no contrato; 

- Reconhecimento de firma dos contratantes por autenticidade. 
 
Documentos necessários 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Contrato de Comodato / Aluguel / Arrendatário com reconhecimento de firmas por 

autenticidade; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) - original; 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) - original; 

- Recolhimento da taxa de alteração de dados; 

- Documento de Identidade com CPF - original. 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Contrato de Comodato / Aluguel / Arrendatário com reconhecimento de firmas por 

autenticidade; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) - original; 
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- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) - original; 

- Recolhimento da taxa de alteração de dados; 

- CNPJ. 
 
Valor 
 
- Taxa de Alteração de Dados: R$ 78,03. 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para averbação de contrato, preencha o formulário eletrônico no link abaixo, assinalando 

a opção “outras alterações”; 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a; 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente a Alteração de 

Dados. Efetue o pagamento da taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do 

Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas); 

- De posse da Ficha Cadastral, dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito 

(Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de 

Trânsito (CIRETRANs)); 

- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/averbacao-de-contrato-de-comodato-

aluguel-arrendamento) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/averbacao-de-contrato-de-comodato-aluguel-arrendamento
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/averbacao-de-contrato-de-comodato-aluguel-arrendamento
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4.1.10. TRANSFERÊNCIAS 
 
Transferências 

• Transferência de propriedade de veículo 

• Comunicação de Venda 

• Baixa de Comunicação de Venda 

• Transferência de veículos de outros estados para MG mantendo a propriedade 

• Veículo de leilão 

• Veículo de ordem judicial e formal de partilha 

• Veículo de escritura pública de inventário 

• Aquisição de veículo por carta de adjudicação 

4.1.10.1, Transferência de propriedade de veículo73 
 

Descrição 
 

                                                        
73 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-propriedade, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-propriedade
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/comunicacao-de-venda
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/baixa-de-comunicacao-de-venda
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-veiculos-de-outros-estados-para-mg-mantendo-a-propriedade
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-leilao
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-formal-de-partilha
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-escritura-publica-de-inventario
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-carta-de-adjudicacao
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Na compra de um veículo usado, é preciso fazer a transferência de propriedade do 

proprietário anterior para o adquirente. 

 

Caso o proprietário do veículo automotor seja de outro Estado e mude para Minas Gerais 

deverá providenciar a alteração do endereço no cadastro de seu veículo, com emissão de 

novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo (CRLV). 

 

Se o veículo for alienado, deverá constar no sistema do Departamento de Trânsito de 

Minas Gerais (DETRAN/MG) a alienação cadastrada pelo agente financeiro via Sistema 

Nacional de Gravames (SNG). As entidades filantrópicas cadastradas e autorizadas pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) possuem isenção do Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE) no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA). 

 

VISTORIA: Para realizar o processo de transferência é necessário levar o veículo para 

vistoria. O agendamento é obrigatório em alguns municípios e só pode ser realizado após 

pagamento da taxa de transferência de veículo. Acesse Agendamento de Vistoria. Em 

Belo Horizonte, a vistoria é realizada na Divisão de Registro de Veículo (DRV) e no 

interior de Minas, na CIRETRAN responsável pela cidade.  

 

A partir da data da venda do veículo automotor o adquirente terá 30 dias (corridos) para 

efetuar a transferência. Após este prazo o adquirente está sujeito a multa por 

transferência fora do prazo, conforme legislação vigente. 
 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original e cópia ou cópia autenticada); 

- CPF (original e cópia ou cópia autenticada); 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Transferência de Veículo; 

- Certificado de Registro de Veículo - CRV (Original, com firma reconhecida por 

autenticidade do vendedor e do adquirente do veículo); 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/vistorias/vistoria
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/unidades-do-interior-de-mg-ciretrans
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- Ficha de Cadastro disponível no link abaixo devidamente preenchida e assinada pelo 

comprador do veículo; 

- Documento de vistoria do veículo (entregue após o veículo ser aprovado na vistoria); 

- Para veículos adquiridos de pessoa jurídica, é necessário levar cópia autenticada do 

contrato social (ou última alteração contratual se for o caso) da empresa proprietária do 

veículo. 

- Veículos taxi ou transporte escolar: Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica: apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN/MG via Sistema de Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Cópia autenticada do contrato social (ou última alteração contratual se for o caso); 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

- Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS - Somente do vendedor (Para veículos 

com valor superior a R$ 57.100,07) 
 
Valor 
 
- Transferência de Propriedade de Veículo: R$ 159,32 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados 

e atualizados no Sistema do Estado de origem (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, 

Multas e a baixa de impedimentos se houver). 

- Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas).  

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital: Divisão de Registro de Veículos (DRV) / Interior: Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs)) com Ficha cadastral e documentos do veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como taxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 
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Pós emissão de documento 

Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no setor de atendimento a 

autorização prévia para compra de placas nas entidades credenciadas pelo DETRAN/MG. 

Com a placa, a respectiva autorização, e os pagamentos do IPVA e Seguro Obrigatório, 

conforme data gerada no documento, o proprietário retornará à unidade de atendimento 

do DETRAN/MG para a selagem da placa. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-

propriedade) 

 

 

4.1.10.2. Comunicação de venda74 
 
Descrição 
 
Para isentar-se de qualquer responsabilidade sobre o veículo automotor após a venda, é 

necessário que o vendedor informe ao DETRAN-MG sobre a venda do veículo. Essa 

                                                        
74 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/comunicacao-de-venda, acesso em 30/09/2017 
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comunicação deverá ser feita com a cópia autenticada do Certificado de Registro de 

Veículo (CRV), devidamente preenchido, assinado por ambas as partes e com firmas 

reconhecidas (Modalidade autenticidade). 

 

Em Belo Horizonte, a comunicação de venda deve ser feita em uma das Unidades de 

Atendimento Integrado (UAI) abaixo: 

 

- Unidade de Atendimento Integrado - UAI Praça Sete  

- Unidade de Atendimento Integrado - UAI Barro Preto  

- Unidade de Atendimento Integrado - UAI Venda Nova  

 

Para acessar informações de endereço, telefone e horário de funcionamento das 

UAI's, CLIQUE 

AQUI.(http://www.mg.gov.br/pesquisa?search_api_views_fulltext_op=AND&search_api_vi

ews_fulltext=unidade%20atendimento%20integrado&type=All&items_per_page=10&f[0]=t

ype%3Ainstituicao_unidade) 

 

No interior de Minas, a comunicação de venda deve ser feita na Unidade de Atendimento 

Integrado (UAI) da cidade e caso não possua uma UAI, deve ser feita na CIRETRAN. Na 

falta da UAI e da CIRETRAN, a comunicação de venda deve ser feita na delegacia de 

Polícia Civil local. 

 

Para informações sobre as delegacias de cada cidade, clique AQUI.(https://goo.gl/c9jXtv) 

 
Documentos necessários 
 
Cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo (CRV), devidamente preenchido, 

assinado por ambas as partes com firmas reconhecidas (Modalidade autenticidade); 
 
Valor 
 
Gratuito (para comunicação de venda processada antes de trinta dias da data da venda); 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

Impedimento de transferência de veículo: R$ 9,75 (caso tenha mais de trinta dias da 

venda do veículo automotor). 

 
Orientações para o serviço 
 
- O preenchimento do CRV com assinatura de ambas as partes e o reconhecimento das 

firmas na modalidade autenticidade; 

- Cópia do CRV (frente e verso) devidamente autenticada; 

- De posse dos documentos deverá procurar a UAI, ou na falta dela, a Delegacia de 

Trânsito de sua localidade para protocolo; 

- A partir da data da venda do veículo automotor o vendedor terá 30 dias (corridos) para 

efetuar a comunicação de venda. Após este prazo o vendedor está sujeito ao pagamento 

de taxa. (https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_veiculos/1/011/000903/60000/IMPEDIME

NTO_DE_TRANSFERENCIA_DE_VEICULO/unidade(s)/) 

4.1.10.3. Baixa de comunicação de venda75 
 
Descrição 
 

Para solicitar a Baixa da Comunicação de Venda ou a Baixa de Impedimento de Veículo 

não Transferido, é necessário preencher o formulário abaixo, reconhecer firmas nas duas 

assinaturas e levar na sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. 

 

Formulário de Baixa de Comunicação de Venda 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/BAIXACOMUNICACAOVENDA13.01.2016.pdf) 

 

A partir de 1º de dezembro de 2016 será válido apenas o novo modelo do formulário, 

disponível no link acima. 

 

                                                        
75 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/baixa-de-comunicacao-de-venda, acesso em 30/09/2017 
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Para residentes em cidades do interior de Minas Gerais, os documentos podem ser 

enviados pelo correio para o endereço: 

 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

Coordenação Administrativa de Trânsito (CAT) 

Avenida João Pinheiro, 417, 2º andar, Bairro Boa Viagem - Belo Horizonte/MG 

CEP: 30130-183 

 
Documentos necessários 
 
Formulário de Baixa de Comunicação de Venda com firma reconhecida por autenticidade 

na assinatura do proprietário e na do adquirente. 

Cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço do responsável por 

protocolar esta solicitação junto ao DETRAN-MG. 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 
Cópia do Contrato Social autenticado; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada; 

Procuração particular com firma reconhecida por autenticidade. 

 
Valor 
 
Gratuito. 

4.1.10.4. Transferência de veículos de outros estados para MG mantendo a 
propriedade 76 
 

Descrição 

 

                                                        
76 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-veiculos-de-outros-estados-para-mg-mantendo-a-propriedade, acesso 
em 30/09/2017 
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O proprietário de um veículo automotor que mudar de outro Estado para Minas Gerais 

deverá providenciar a alteração do endereço no cadastro de seu veículo, com emissão de 

novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo (CRLV). 

 

As entidades filantrópicas cadastradas e autorizadas pela Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEF) possuem isenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no 

pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

 

Para realizar o processo de transferência é necessário levar o veículo para vistoria. Se o 

veículo for alienado, deverá constar no sistema do DETRAN-MG a alienação cadastrada 

pelo agente financeiro via Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

 
Documentos necessários 
 

- Documento de identidade atualizado (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Comprovante de endereço em Minas Gerais - O comprovante de endereço deverá ser 

de até 90 dias e estar em nome do próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, 

irmãos e filhos), mediante apresentação de documento original que comprove o 

parentesco ou estado civil; 

- Documento de Arrecadação Estadual (DAE) (quitado); 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); 

- Vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica: apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN-MG via Sistema de Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
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- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 
 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Alteração de Dados: R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados 

e atualizados no Sistema do Estado de origem (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, 

Multas e a baixa de impedimentos se houver). 

- Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil e Bancoob). 
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- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs)) com Ficha Cadastral e documentos do veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como taxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

Pós emissão de documento 

Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no setor de atendimento a 

autorização prévia para compra de placas nas entidades credenciadas pelo DETRAN/MG. 

Com a placa e a respectiva autorização, e os pagamentos do IPVA e Seguro Obrigatório, 

conforme data gerada no documento, o proprietário retornará a unidade de atendimento 

do DETRAN-MG para a selagem da placa. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/transferencia-de-

veiculos-de-outros-estados-para-mg-mantendo-a-propriedade) 
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4.1.10.5. Veículo de leilão77 
 
Descrição 
 
Na aquisição de um veículo automotor de leilão, é preciso fazer a transferência de 

propriedade do proprietário anterior para o adquirente. 

 

A partir da data de aquisição do veículo automotor o adquirente terá 30 dias (corridos) 

para efetuar a transferência para os casos informados com prazo determinado no 

documento de arrematação. Após este prazo o adquirente está sujeito a multa por 

transferência fora do prazo, conforme legislação vigente. 

 
Documentos necessários 
 
- Carta de Arrematação; 

- Edital do Leilão; 

- Certificado de Registro de Veículo, caso houver (CRV); 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 
                                                        
77 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-leilao 
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- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo comprador do veículo; 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) - Taxa de Transferência 

de Veículo; 

- Vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica:apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN/MG via Sistema de Nacional de Gravames (SNG). 

 

PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Transferência de propriedade: R$ 159,32 
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Orientações para o serviço 
 
1º. Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar 

baixados e atualizados no Sistema do DETRAN do Estado de origem.  

2º. Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

3º. Faça a impressão do Formulário (Ficha cadastral) no link abaixo e assine-a. 

4º. Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

5º. Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs)) com Ficha cadastral e documentos do veículo. 

6º. Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como taxi, 

transporte escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de 

fábrica deverão proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior 

CIRETRANs). O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão 

de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para 

apresentar os documentos necessários. 

7º. Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento 

do município. 

Pós emissão de documento: Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no 

setor de atendimento a autorização prévia para compra de placas nas entidades 

credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará a unidade de 

atendimento do DETRAN/MG para a selagem da placa. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-leilao) 
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4.1.10.6. Veículo de ordem judicial e formal de partilha78 
 
Descrição 
 

Na transferência de um veículo automotor via ordem judicial ou formal de partilha, é 

preciso fazer a transferência de propriedade do proprietário anterior para o adquirente. 

 

Para realizar o processo de transferência é necessário levar o veículo para vistoria. Se o 

veículo for alienado, deverá constar no sistema do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN/MG) a alienação cadastrada pelo agente financeiro via Sistema 

Nacional de Gravames (SNG). 

 
Documentos necessários 
 

- Formal de Partilha ou Alvará Judicial; 

- Documento de identidade atualizada e CPF (original e cópia); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo comprador do veículo; 

                                                        
78 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-formal-de-partilha, acesso em 30/09/2017 
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- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) - Taxa de Transferência 

de Veículo; 

- Vistoria do veículo; 

- Veículos táxi ou transporte escolar:Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica:apresentar o (Certificado de Segurança Veicular) 

CSV quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa 

dos componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN/MG via Sistema de Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Transferência de Propriedade de Veículo: R$ 159,32 
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 Orientações para o serviço 
 
- Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados 

e atualizados no sistema do DETRAN/MG (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos 

se houver). 

- Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha cadastral) disponível no link abaixo e assine-a 

no local designado. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil e Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs)) com Ficha cadastral e documentos do veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como taxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 Pós emissão de documento: Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no 

setor de atendimento a autorização prévia para compra de placas nas entidades 

credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará a unidade de 

atendimento do DETRAN/MG para a selagem da placa. 
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Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-formal-de-

partilha) 

 

 

4.1.10.7. Veículo de escritura pública de inventário79 
 
Descrição 
 
Na transferência de um veículo automotor via escritura pública de inventário, é preciso 

fazer a transferência de propriedade do proprietário anterior para o adquirente. 

 

Para realizar o processo de transferência é necessário levar o veículo para vistoria. Se o 

veículo for alienado, deverá constar no sistema do DETRAN/MG a alienação cadastrada 

pelo agente financeiro via Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

 
Documentos necessários 
 
                                                        
79 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-escritura-publica-de-inventario, acesso em 30/09/2017 
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- Escritura Pública de Inventário; 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo comprador do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Transferência de Veículo; 

- Vistoria do veículo; 

- Veículos taxi ou transporte escolar:Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica:apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo, e comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN/MG via Sistema de Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 

Valor 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Transferência de Propriedade de Veículo: R$ 159,32 

 
 Orientações para o serviço 
 
- Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados 

e atualizados no sistema do DETRAN/MG (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas 

e a baixa de impedimentos se houver). 

- Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs)) com Ficha cadastral e documentos do veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como taxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 Pós emissão de documento: Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no 

setor de atendimento a autorização prévia para compra de placas nas entidades 

credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará a unidade de 

atendimento do DETRAN/MG para a selagem da placa. 
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Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-escritura-

publica-de-inventario) 

 

 

4.1.10.8. Aquisição de veículo por carta de adjudicação80 
 
Descrição 
 
Na transferência de um veículo automotor via carta de adjudicação, é preciso fazer a 

transferência de propriedade do proprietário anterior para o adquirente. 

 

Para realizar o processo de transferência é necessário levar o veículo para vistoria. Se o 

veículo for alienado, deverá constar no sistema do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN/MG) a alienação cadastrada pelo agente financeiro via Sistema 

Nacional de Gravames (SNG). 

 

                                                        
80 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-carta-de-adjudicacao 
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Documentos necessários 
 
- Carta de Adjudicação; 

- Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; 

- Ficha de Cadastro, disponível no link abaixo, devidamente preenchida e assinada pelo 

comprador do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Transferência de Veículo no link abaixo; 

- Vistoria do veículo; 

- Veículos táxi ou transporte escolar:Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica:apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema do 

DETRAN/MG via Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 
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- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Transferência de Propriedade de Veículo: R$ 159,32 

 
Orientações para o serviço  
 
- Para fins de transferência do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados 

e atualizados no sistema do DETRAN/MG (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos 

se houver). 

- Para a transferência do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 

Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta dirigir-se ao setor de vistoria da unidade de 

trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições 

Regionais de Trânsito (CIRETRANs) com Ficha Cadastral e documentos do veículo. 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como táxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O veículo 

aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da 

unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos 

necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 
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 Pós emissão de documento: Caso seja necessário a troca da placa, deverá solicitar no 

setor de atendimento a autorização prévia para compra de placas nas entidades 

credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará a unidade de 

atendimento do DETRAN/MG para a selagem da placa. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/transferencia-de-propriedade/veiculo-de-carta-de-

adjudicacao) 

 

 

4.1.11. VEÍCULOS ROUBADOS/FURTADOS 
 
Veículos Roubados / Furtados 

• Orientações 

• Veículo recuperado de furto/roubo 

• Liberação de Veículo Apreendido (Furto/Roubo) 

• Certidão comprobatória de furto 
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4.1.11.1. Orientações para veículos roubados/furtados  
 
Impedimento de Furto e Roubo de Veículos 
 
Ao tomar conhecimento sobre o furto/roubo de veículos automotores, são necessárias 

algumas providências para formalizar a situação junto ao Sistema de Informações do 

DETRAN, sendo inserido o respectivo impedimento. 

 
1º Passo: 
 
Inicialmente, a sinalização de furto/roubo de veículos é feita pela Polícia Militar, via 

ligação telefônica para o número 190, quando é informado sobre o crime, sendo inserido 

no sistema o local em que ocorreu o furto/roubo, data, hora, e os dados do solicitante. 

 

A sinalização de furto/roubo de veículos também pode ser feita por meio da formalização 

de Boletim de Ocorrência/Reds, feito pela Polícia Civil ou Polícia Militar. As informações 

devem ser prestadas pelo cidadão de forma clara e correta, uma vez que dados 

inconsistentes lançados no histórico não viabilizam a inserção da sinalização. Esta 

sinalização é inserida na Base Estadual de Cadastro de Veículos do Estado de Minas 

Gerais e na Base Nacional de Cadastro de Veículo. Caso não seja inserido impedimento 

definitivo de furto/roubo, a sinalização é desativada na base nacional no prazo de 72 

horas. 

 

Orientações para Registro de Eventos da Defesa Social (REDS)( 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/registro-de-ocorrencia-reds) 

 

2º Passo: 
 
De posse do Boletim de Ocorrência ou do número do Boletim, o proprietário do veículo 

deverá comparecer à DEIFRVA* ou CIRETRAN** para a ratificação da sinalização, 
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viabilizando a inserção de impedimento definitivo de furto/roubo no Sistema de 

Informações do DETRAN e na Base Índice Nacional (BIN). 

 

*Em Belo Horizonte, o proprietário deve comparecer à Delegacia Especializada de 

Investigação a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DEIFRVA)( 

https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital) durante o 

horário de expediente, ou na Coordenação de Operações Policiais 

(COP) (https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-

unidades/4040) que funciona em plantão 24hs. 

 

**Em municípios do interior do Minas, o proprietário deve comparecer à CIRETRAN 

(https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/unidades-do-

interior-de-mg-ciretrans). Em caso de dúvidas, consulte AQUI 

(https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades) 

 a cidade desejada e entre em contato com a Delegacia de Polícia Civil local.  

 

O impedimento definitivo de furto/roubo bloqueia o veículo na Base Estadual e Base 

Índice Nacional (BIN) de cadastro de veículos não importando o Estado em que o veículo 

é emplacado. 

 
O registro de furto/roubo sob o veículo faz com que o Secretaria da Fazenda 
suspenda, temporariamente, os tributos como IPVA e licenciamento, pelo período 
em que a pessoa ficar sem o veículo e evita que possíveis infrações cometidas 
pelos criminosos com o veículo sejam atribuídas ao proprietário. 
 

Saiba como solicitar a Certidão Comprobatória de Furto/Roubo de Veículos 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-

de-furto-de-veiculo) 

 
3º Passo: 
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O veículo furtado/roubado que é localizado no âmbito de competência do Departamento 

de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), pelas Polícias Civil e Militar são levados para 

pátios de recolhimento terceirizados, até que o proprietário providencie sua liberação. 

O proprietário é notificado pelos Correios (Telegrama - AR) sobre a permanência do 

veículo no pátio de apreensão. O endereço de comunicação é aquele cadastrado no 

Sistema do DETRAN/MG sobre o bem. Consulte AQUI 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-veiculos-

apreendidos) se seu veículo está apreendido em um dos Pátios do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG). 

O proprietário comparece no local onde o veículo encontra-se apreendido (pátio, 

delegacia), onde, após vistoria e apresentação de documentação necessária, é 

confeccionado Alvará de Liberação (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-

apreendidos/alvara-de-liberacao), Termo de Restituição e respectiva baixa de 

impedimento de furto/roubo. 

Caso o veículo seja localizado em município diferente do local de inserção do 

impedimento de furto/roubo, será lavrado Alvará de Liberação, Vistoria, e Termo de 

Depósito para que o proprietário ou procurador legal compareça ao local onde o 

impedimento de furto/roubo foi inserido, para a baixa do respectivo impedimento.  

Consulte os documentos necessários para a Liberação de Veículo 

Apreendido (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/liberacao-de-

veiculo-apreendido-roubo)e mais orientações sobre Veículo Recuperado de Furto/Roubo 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/veiculo-recuperado-de-furto-

roubo). 

4.1.11.2. Veículo recuperado de furto/roubo81 
 
Descrição 
 
Veículos que foram recuperados após furto ou roubo e sofreram modificações em 

qualquer um de seus sinais identificadores, como chassi e motor, devem passar pelo 

processo de legalização do Certificado de Registro de Veículo (CRV). 

                                                        
81 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/roubados/veiculo-recuperado-de-furto-roubo, acesso em 30/09/2017 
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O proprietário deverá se dirigir a uma das unidades de atendimento do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) listadas abaixo, para procedimento de vistoria do 

veículo. Será elaborado um laudo de vistoria, que entrará em processo de análise interna 

do DETRAN/MG, indicando as modificações feitas no veículo. 

 

O tempo de análise é variável. O proprietário deverá aguardar até que o DETRAN-MG 

conclua o processo e entre em contato, informando as medidas que devem ser tomadas a 

seguir. Os passos seguintes também variam de acordo com o resultado do laudo. 

 

O CRV será legalizado após a recuperação dos sinais identificadores do veículo. 

Consulte AQUI(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-

veiculos-apreendidos) se seu veículo está apreendido em um dos Pátios do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG). 

 

Documentos necessários 
 
- CPF (original e cópia); 

- Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV); 

- Recolhimento da Guia DAE; 

- Termo de Restituição emitido pela Delegacia que fizer a entrega do veículo, 

comprovando a devolução. 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 
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- Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

- Procuração particular com firma reconhecida por autenticidade. 
 
Valor 
 
- Sob consulta. 

4.1.11.3. Liberação de veículo apreendido (furto/roubo)82 
 
Descrição 
 
O veículo apreendido no âmbito de competência do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN-MG), pelas polícias Civil e Militar são levados para pátios de 

recolhimento terceirizados, até que o proprietário providencie sua liberação. 

 

O proprietário é notificado pelos Correios (Telegrama - AR) sobre a permanência do 

veículo no pátio de apreensão. O endereço de comunicação é aquele cadastrado no 

Sistema do DETRAN-MG sobre o bem. 

 

Consulte o pátio em que o veículo se encontra clicando AQUI.( 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/lista-de-veiculos-

apreendidos) 

                                                        
82 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/liberacao-de-veiculo-apreendido-roubo, acesso em 30/09/2017 
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Documentos necessários 
 
- Boletim de Ocorrência (BO); 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); 

- Documento de identidade (original e cópia); 

- CPF (original e cópia); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) (se houver); 

 
Representação por terceiros: 
 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

- Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 
 
Valor 
 

- Interior de Minas Gerais: 

GRATUITO 

- Belo Horizonte: O proprietário tem até três dias após o recebimento da AR para retirar o 

veículo gratuitamente. Caso o veículo não seja retirado neste tempo, o proprietário deverá 

arcar com a despesa de estadia do veículo. 
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Valor da diária 

- Igual ou superior a 3.500KG : R$ 39,02 

- Inferior a 3.500KG: R$ 32,51 

- Motocicleta e outros: R$ 19,51 

Orientações para o serviço: 

Veículos apreendidos por furto ou roubo 

- Dirija-se à Delegacia de Trânsito em sua localidade para verificar as condições legais e 

orientações sobre qual local o veículo foi recolhido ou caso tenha recebido a notificação 

por correio (Telegrama - AR), compareça ao local informado pelo DETRAN-MG. 

- Será gerado pela Delegacia de Trânsito, quando necessário, o Alvará de Liberação do 

veículo via sistema, para questões específicas na liberação do veículo no pátio de 

apreensão. 

- É necessária a quitação de débitos existentes (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), multas, Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) e licenciamento.  

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

4.1.11.4. Certidão comprobatória de furto83 
 
Descrição 
 
O proprietário que tiver o veículo furtado ou roubado poderá solicitar a emissão da 

certidão comprobatória de não localização do veículo. 

 

O veículo furtado ou roubado precisa ter um boletim de ocorrência com pedido de 

impedimento no sistema do DETRAN/MG. 

 

Para os casos de emissão da certidão comprobatória de furto ou roubo para a 

seguradora, informe-se sobre o período solicitado pela empresa e posteriormente, procure 

a Delegacia de Trânsito em sua localidade para solicitar o documento. 

                                                        
83 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-de-furto-de-veiculo, acesso em 30/09/2017 
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Documentos necessários 
 
Boletim de Ocorrência (BO); 

Documento de identidade (original e cópia); 

CPF (original e cópia); 

Formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do 

veículo; 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); ou 

Mediante procuração particular com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada 

dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

Contrato social ou cópia autenticada; 

Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. A procuração particular deve ter firma 

reconhecida por autenticidade.  

 
Valor 
 
Expedição de certidão comprobatória de furto de veículo: R$ 16,26 

 
Orientações para o serviço 
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Para fins de emissão da certidão de não localização do veículo todos os débitos deverão 

estar quitados e atualizados no sistema do DETRAN/MG (IPVA, Taxa de Licenciamento, 

Seguro e Multas).  

Preencher e assinar o formulário de requerimento no setor responsável da Delegacia 

Especializada de Investigação a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DEIFRVA) 

em Belo Horizonte ou Delegacia de Trânsito de sua cidade. 

Será fornecido o protocolo com o prazo legal para retirada da certidão. 

Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/expedicao-de-certidao-comprobatoria-

de-furto-de-veiculo) 

 

 

4.1.12. VEÍCULOS CLONADOS 
 

Veículos clonados 

• Orientações do processo - Veículo Dublê/Clone 
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4.1.12.1. Orientações do processo - Veículo Dublê/Clone 
 

Os veículos dublês, externamente, apresentam as mesmas características do veículo 

original, como a marca, o modelo e a cor. É utilizado também, em alguns casos, o 

cadastro do veículo original para que sejam copiados os mesmos caracteres da placa e 

adulterados os caracteres de identificação do chassi e/ou os caracteres de identificação 

do motor. Geralmente, o veículo dublê é oriundo de roubo ou furto, e é praticada a 

clonagem das placas veiculares para ludibriar a fiscalização policial, dificultando a 

apreensão do referido veículo. 

 

Quando o proprietário é indevidamente responsabilizado por infrações de trânsito que 

foram cometidas em locais por onde ele informa nunca ter transitado, sobretudo infrações 

registradas por equipamento eletrônico, há o indício de clonagem. Dessa forma o 

proprietário do veículo poderá requerer a instauração do processo administrativo de 

clonagem veicular para troca de placas e baixa da pontuação decorrente das infrações. 

Quem faz a adulteração está sujeito a responder por crime indicado pelo Art. 311 do 

Código Penal Brasileiro. 

 
NOTICIAR AO DETRAN A FALSA EXISTÊNCIA DE VEÍCULO DUBLÊ É CRIME. 
 

Artigo 340 do Código Penal: “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 

ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado: Pena. detenção de 

um a seis meses ou multa”. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

Trata-se do processo desenvolvido para verificar a procedência de reclamação feita por 

proprietário de veículo, que aponta a existência de outro veículo semelhante ao seu, cuja 

placa possui o mesmo conjunto alfanumérico que as de seu veículo (vulgarmente 

conhecido como “dublê” ou veículo “clone”). O processo é regulamentado pela Portaria do 

DETRAN-MG nº 1.002, de 24 de outubro de 2016 e pela Resolução do CONTRAN nº 670, 

de 18 de maio de 2017. 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/Portaria1002veiculoclone.pdf
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

- Apresentação de requerimento para a abertura de Processo de Veículo Dublê com firma 

reconhecida por autenticidade. (Anexo I da Portaria 1.002) 

- Apresentação do termo de responsabilidade com firma reconhecida por autenticidade. 

(Anexo II da Portaria 1.002) 

- Documento de identificação pessoal (Carteira de Identidade e CPF) - cópia simples; 

- Contrato social (Para veículo de pessoa jurídica) - cópia simples; 

- Laudo de vistoria de identificação veicular emitido pelo DETRAN-MG - Original (Emitido 

na DEIFRVA na capital e nas Delegacias de Trânsito no interior); 

- Certificado de Registro de Veículo (CRV) - cópia simples (frente e verso); 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) - cópia simples (frente e 

verso); 

- Notificação de infrações (autuação e multa) acompanhado dos respectivos autos de 

infração ou imagem - cópia simples;. 

- Fotografias coloridas e com boa resolução do veículo do requerente (frente, traseira e 

laterais) para confronto com os demais documentos apresentados, devendo ser descritos 

ou indicados todos os pontos divergentes no requerimento. 

- Outros dados informativos que possibilitem a comprovação da existência de outro 

veículo com as mesmas características e placa de identificação - cópia simples; 

- Boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial competente, noticiando a 

existência de veículo clonado - cópia simples; 

- Na hipótese de identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é 

original ou que tenha ocorrido a sua substituição, o procedimento deverá ser instruído 

com cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi/motor. 

 

ONDE SOLICITAR 
 

São competentes para instaurar o procedimento administrativo para a substituição das 

placas de identificação: 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/AnexoIeIIPortaria1002.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/AnexoIeIIPortaria1002.pdf
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- Na capital: Delegacia Especializada de Investigação a Furtos e Roubos de Veículos 

Automotores (DEIFRVA) - Rua Uberaba, 175. Barro Preto - Belo Horizonte/MG. 

- No interior: Consulte AQUI a cidade desejada e entre em contato com a Delegacia de 

Trânsito local. 

 
QUEM PODE SOLICITAR 

 

Proprietário do veículo ou representante com procuração pública lavrada em cartório 

(original ou cópia autenticada) acompanhada dos documentos do proprietário e do 

procurador (cópias e originais ou cópias autenticadas). 

 
PAGAMENTO 

 

O serviço para instauração do processo administrativo para troca de placa veicular é 

isento de taxa. Ficando comprovada a necessidade de troca de placas, o proprietário 

deverá arcar apenas com os custos referentes à fabricação das placas. 

A substituição das placas de identificação do veículo deverá ser precedida do pagamento 

de todos os débitos, inclusive IPVA, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, com 

exceção das multas comprovadamente vinculadas ao veículo clonado. 

 
ATENÇÃO: Serão imediatamente indeferidos quaisquer requerimentos que aleguem 

clonagem com fundamento em: 

 

- Adesivos; 

- Emblemas ou logomarcas; 

- Reboques; 

- Película solar (Insulfilme); 

- Quaisquer itens de fácil colocação ou retirada, que permitam forjar eventual falsa 

comunicação de clonagem. 

A simples alegação de nunca ter estado no local da infração, sem provas, também 

ensejará no imediato arquivamento do requerimento. 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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4.1.13. ACIDENTES 
 
Acidentes 

• Veículo Sinistrado: Média e Grande Monta 

• Publicação de Dano - Média e Grande Monta 

• Como requerer o seguro DPVAT 

• Vítima com dano (Lesão Corporal) 

• Vítima Fatal 

• laudo de necropsia 

• Laudo de lesão corporal 

• Laudo de embriaguez 

4.1.13.1. Veículo Sinistrado: Média e Grande Monta84 
 

A classificação de danos de “pequena”, “média” e “grande monta” está prevista 

na Resolução 544, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), publicada em 2015. A 

Resolução do CONTRAN tem como objetivo a segurança viária, ao determinar se o 

veículo acidentado poderá voltar a circular imediatamente, voltar a circular somente após 

uma vistoria ou se é irrecuperável. Na transações de compra e venda de veículos usados, 

o cidadão estará devidamente informado sobre as condições do automóvel. 

 

Os danos de veículos envolvidos em acidentes são classificados como: 

 
- Pequena monta: Quando o veículo sofrer danos que não afetem a sua estrutura ou 

sistemas de segurança; 
- Média monta: Quando o veículo sinistrado for afetado nos seus componentes 

mecânicos e estruturais, envolvendo a substituição de equipamentos de segurança 

especificados pelo fabricante, e que reconstituídos, possa voltar a circular. 
- Grande monta: Perda total de veículo sinistrado. 

Como funciona: 

                                                        
84 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/veiculo-sinistrado-media-e-grande-monta, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/veiculo-sinistrado-media-e-grande-monta
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-monta
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/como-requerer-o-seguro-dpvat
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/vitima-com-dano
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/vitima-fatal
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/laudo-de-necropsia
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/vitimas-de-acidente
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/laudo-de-embriaguez
https://www.detran.mg.gov.br/images/resolucao544de2015.pdf
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Os veículos envolvidos em acidentes em Belo Horizonte* e avaliados por autoridades de 

trânsito terão registro automático no sistema, que determinará se eles estão em 

condições de serem recuperados (média monta) ou se devem ser baixados no sistema 

(grande monta). 

 
*Posteriormente, o procedimento será expandido para todo o Estado. 

 

O agente de trânsito preenche, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, um relatório 
de avarias e registra imagens do veículo acidentado. Automaticamente, no sistema do 
DETRAN, constará o impedimento do veículo e uma notificação será expedida para 
o proprietário. Com a informação, o proprietário do veículo acidentado deverá proceder à 

regularização ou à baixa do veículo. 

 

O proprietário que não estiver de acordo com a classificação definida pelo sistema poderá 
entrar com recurso* para a revisão da classificação dos danos. 

*O procedimento para recurso está descrito no artigo 9º da Resolução 544. 

 

Procedimento para regularização do veículo: 

 

- MÉDIA MONTA 
 

O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta só pode ser realizado 

pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal no qual o veículo 

esteja registrado. 

 
Documentos: 
 

- Certificado de Registro de Veículos (CRV) - original; 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) - original; 

- RG; 

- CPF ou CNPJ; 

- Comprovante de residência ou domicílio do proprietário; 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da 

nota fiscal de serviço da oficina reparadora, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is) das 

peças utilizadas; 

- Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada - 

ITL, devidamente licenciada pelo DENATRAN e acreditada pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO; 

- Comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do 

DETRANMG. A vistoria deve ser realizada na Divisão de Registro de Veículo (DRV). 

O requerimento deve ser protocolado na sede do Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais ( DETRANMG) na Coordenação de Administração de Trânsito (CAT) - Avenida 

João Pinheiro, 417, 2º andar, Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG. 

 
- GRANDE MONTA  

 

O veículo enquadrado na categoria “dano de grande monta” deve ser classificado como 

“irrecuperável” pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que 

detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma 

determinada pelo CTB.  

4.1.13.2. Publicação de Dano - Média e Grande Monta85 
 

Descrição 
 
Para consultar a publicação dos veículos que sofreram danos de média e grande monta, 

preencha o campo abaixo com a placa do veículo ou a data da publicação e clique em 

"pesquisar" para visualizar o resultado. 
 
Documentos necessários 
 

- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

                                                        
85 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-monta, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Valor 
 
- Gratuito 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-

monta) 

 

 

4.1.13.3. Como requerer o seguro DPVAT86 
 
Descrição 
 
DPVAT é o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não, criado pela Lei 

n° 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, com a finalidade de amparar as vítimas de 

acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa 

dos acidentes. 

 

Não é cobrada nenhuma taxa para recebimento do DPVAT e não há necessidade de 

contratar terceiros para execução dos procedimentos e serviços referente ao DPVAT, 

sendo de livre escolha do cidadão se dirigir a seguradora de sua preferência. Caso se 

                                                        
86 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-monta, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-monta
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/publicacao-de-dano-media-e-grande-monta
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sinta lesado pela cobrança de preços abusivos, deverá procurar o Serviço de Proteção ao 

Consumidor (Procon) para reclamação e instruções de como proceder. 

 

Antes de iniciar qualquer procedimento, consulte a regularidade da seguradora junto 

ao Sincor (Sindicado dos Corretores de Seguro / Telefone: 0800 031 02 02). Consulte 

aqui as seguradoras autorizadas(http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-

Consorciadas.aspx) 

 

As vítimas de lesões ou parentes de vítimas fatais deverão se dirigir a uma seguradora 

conveniada ao DPVAT munido dos documentos necessários para iniciar os 

procedimentos de solicitação e recebimento do Seguro DPVAT. 

 
Documentos necessários 
 
Vítimas Fatais 

 

- Boletim de Ocorrência (expedido pela Polícia Civil ou Polícia Militar ou Bombeiro); 

- Laudo de Necrópsia (Expedido pelo Instituto Médico Legal) 

- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV (Cópia); 

- Inquérito Policial (caso necessário); 

Vítima 

- Apresentar o Relatório de Atendimento Médico; 

- Documento de Identidade atualizada; 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.sincormg.com.br/site/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-11
http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.aspx
http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.aspx
http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.aspx
http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.aspx
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- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Gratuito 

 

Orientações sobre o serviço 
 
- Procure e escolha somente uma seguradora conveniada ao DPVAT; 

- Peça à Seguradora, a lista de documentos necessários para o procedimento; 

- Orientações sobre alguns dos documentos básicos necessários: 

 
Vítimas de Lesões Corporais ou invalidez 
 
- Boletim de Ocorrência (expedido pela Polícia Civil ou Polícia Militar ou Bombeiro); 

- Laudo de Lesões Corporais (Expedido pelo Instituto Médico Legal); 

- Guia para Exame de Lesão Corporal (Expedido pela Delegacia de Trânsito); 

- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) (Cópia); 

- Documentos pessoais da vítima e beneficiários; 

- Formulário específico da Seguradora (contratada pelo interessado). 

 
Vítimas Fatais 
 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
199/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

- Boletim de Ocorrência (expedido pela Polícia Civil ou Polícia Militar ou Bombeiro); 

- Laudo de Necrópsia (Expedido pelo Instituto Médico Legal); 

- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV (Cópia); 

- Inquérito Policial (caso necessário - expedido pela Polícia Civil); 

- Documentos pessoais da vítima e beneficiários; 

- Formulário específico da Seguradora (contratada pelo interessado). 

- Apresente todos os documentos à Seguradora para dar entrada no processo de 

recebimento de DPVAT. 

- A seguradora irá informar os próximos passos, valores que serão recebidos e prazos do 

processo de recebimento do seguro. 

- Caso esteja insatisfeito e deseje registrar sua reclamação, acione a Ouvidoria do Seguro 

DPVAT.(http://www.seguradoralider.com.br/Pages/Ouvidoria.aspx) 

4.1.13.4. Vítima com dano (Lesão corporal) 
 
Descrição 
 
O cidadão que se envolver em qualquer tipo de ocorrência de trânsito com vítimas deverá 

se dirigir a uma das Delegacias de Trânsito (no Estado) para procedimento de registro de 

ocorrência (REDS). 

 

As vítimas de lesões corporais em decorrência de acidentes de trânsito, dispõem de um 

prazo decadencial de seis meses a contar da data do acidente ou do conhecimento da 

autoria para solicitar providências criminais (representação) junto ao órgão de trânsito 

contra o condutor do veículo. Após este período, o prazo para incidência de 

representação decai. 
 
Orientações para o serviço: 
 

- Para o registro da ocorrência deverá procurar a Delegacia de Trânsito munido dos 

documentos necessários.  

- Comparecer para o registro somente as vítimas, proprietário ou condutor do veículo.  

mailto:contato@despminas.com.br
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- Preencher o Termo de Manifestação de Interesse, e assine-o.  

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS).  

- Deverá ser registrado nas Delegacias Especializadas de Trânsito no horário de 08:30 às 

18:30 horas. Já no período noturno, finais de semana e feriados, deverá procurar as 

Delegacias de Plantão a partir de 18:30 horas, em sua localidade.  

 

Unidades em Belo Horizonte/MG: Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos 
(DEAV) - Rua Sergipe, 57. Funcionários - Belo Horizonte/MG 

Coordenação de Operações Policiais (COP) - Unidade de Plantão - Avenida João 

Pinheiro, 417, Funcionários - Belo Horizonte/MG  

Para acessar o endereço das CIRETRANs, CLIQUE 

AQUI.(https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-

unidades) 

 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
Solicitação da Guia para Exame de Lesão Corporal 
 

Para solicitar a guia de exame de lesão corporal, o interessado deverá procurar a 

Delegacia de Trânsito munido dos documentos necessários: 

 

- Apresentar o Relatório de 1º Atendimento (expedido pelo hospital de entrada da vítima 

acidentada); 

- Apresentar os Relatórios subsequentes de tratamento (expedido pelo médico assistente) 

que acompanhou a recuperação, tratamento ou suporte à vítima. 

 

DOCUMENTOS 

 
Condutor 
 

- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV (Ano vigente); 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
 
Vítima 

 

- Apresentar o Relatório de Atendimento Médico; 

- Documento de Identidade atualizada. 

 
PARA PESSOA FÍSICA 

 

Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 
 
Representação por terceiros: 
 

Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 

 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

4.1.13.5. Vítima Fatal87 
 
Descrição 
 

                                                        
87 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/vitima-fatal 
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CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
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O cidadão que se envolver em qualquer tipo de ocorrência de trânsito com vítimas fatais 

deverá se dirigir a uma das Delegacias de Trânsito (no Estado) para procedimento de 

registro de ocorrência (REDS). 

 

- Para o registro da ocorrência de acidente com vítimas fatais deverá procurar a Delegacia 

de Trânsito munido dos documentos necessários. 

- Comparecer para o registro somente condutor do veículo ou parentes das vítimas. 

- Nos casos de representação, por parentes das vítimas, comparecer munido de Certidão 

de Óbito. 

- Imprimir, preencher e assinar o Termo de Solicitação de Documentos. 

- Será entregue de imediato uma cópia do registro de ocorrência (REDS). 

- Deverá ser registrado nas Delegacias Especializadas de Trânsito no horário de 08:30 às 

18:30 horas. Já no período noturno, finais de semana e feriados, deverá procurar as 

Delegacias de Plantão a partir de 18:30 horas, em sua localidade. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

 
Documentos necessários 
 
Condutor 
 
- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV (Ano vigente); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

 
Vítima 
 
- Apresentar o Relatório de Atendimento Médico; 

- Documento de Identidade atualizada; 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 
PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

4.1.13.6. Laudo de Neocropsia88 
 
Descrição 
 
Os parentes ou procurador legal das vítimas fatais deverão se dirigir a uma Delegacia de 

Trânsito para dar entrada no pedido do Laudo de Necrópsia. 

 

 O laudo de necrópsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal. Após ser 

gerado pelo IML é encaminhado para a Delegacia de Trânsito em sua localidade.  

 

                                                        
88 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/laudo-de-necropsia, acesso em 30/09/2017 
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O prazo estimado para liberação documento é aproximadamente trinta dias após o óbito, 

mediante apresentação dos documentos necessários. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade atualizado (Original); 

- Boletim de Ocorrência Policial (BO); 

- Certidão de Óbito; 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

4.1.13.7. Laudo de lesão corporal89 
 
Descrição 
 
A vítima, parentes ou procurador legal das vítimas de lesão corporal deverão se dirigir a 

uma Delegacia de Trânsito para solicitar a Guia para realização de exame de lesão 

corporal no Instituto Médico Legal (IML) ou pelo Perito designado. 

                                                        
89 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/vitimas-de-acidente, acesso em 30/09/2017 
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O laudo de lesão é um documento emitido pelo Perito ou Instituto Médico Legal. Após ser 

realizado o exame, o laudo é elaborado e encaminhado para a Delegacia de Trânsito em 

sua localidade. 

 

O prazo estimado para liberação documento é aproximadamente trinta dias após o 

exame, mediante apresentação dos documentos necessários. 
 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade atualizado (Original); 

- Boletim de Ocorrência Policial (BO); 

- Relatório de 1º Atendimento (expedido pelo hospital de entrada da vítima acidentada). 

- Relatórios sub-sequentes de tratamento (expedido pelo médico assistente) que 

acompanhou a recuperação, tratamento ou suporte à vítima). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 

Valor 
 
- Gratuito. 
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4.1.13.8. Laudo de embriaguez90 
 
Descrição 
 
O condutor envolvido em acidente de trânsito que realizou o exame para constatação de 

embriaguez após o acidente deverá se dirigir a uma Delegacia de Trânsito para solicitar o 

laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML) ou pelo Perito designado. 

 

 O laudo de constatação de embriaguez é um documento emitido pelo Perito ou Instituto 

Médico Legal. Após ser realizado o exame no dia do acidente, é elaborado e 

encaminhado para a Delegacia de Trânsito em sua localidade.  

 

O prazo estimado para liberação documento é aproximadamente trinta dias após o 

exame, mediante apresentação dos documentos necessários. 
 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade atualizado (Original); 

- Boletim de Ocorrência Policial (BO); 

 

PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 
                                                        
90 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/acidentes/laudo-de-embriaguez, acesso em 30/09/2017 
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Valor 
 
- Gratuito. 

4.1.14. LEILÕES 
 
Leilões 

• Cadastro para Participar de Leilões 

• Calendário de Leilões 2017 

• Editais de Leilões 

• Tabela de veículos 

• Editais de Notificação 

• Emissão de DAE - Arremate 

• Orientações do Processo 

• Legislação 

• Comissão de Leilão 

• Certidão Para Participar de Leilões em Outros Estados 

• Calendário de Leilões 2016 

• Calendário de Leilões 2015 

4.1.14.1. Cadastro para participar de Leilões91 
 
Descrição 
 
O cidadão que deseja participar dos leilões promovidos pelo DETRAN/MG, deve fazer 

antes o cadastro. Não é necessário levar qualquer comprovante do cadastro realizado.  
 
Documentos necessários 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
                                                        
91 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes, acesso em 30/09/2017 
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/edital-notificacao
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/orientacoes-do-processo
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/legislacao
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/comissao-de-leilao
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/certidao-para-participar-de-leiloes-em-outros-estados
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/calendario-de-leiloes-2016
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/calendario-de-leiloes-2015
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- Carteira de Identidade 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

 

Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes) 

 

 

4.1.14.2. Calendário de Leilões 201792 
 
Clique aqui para acessar o Calendário de Leilões 2017. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/calendario-de-leiloes-2017) 

 

 

                                                        
92 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/calendario-de-leiloes-2017, acesso em 30/09/2017 
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4.1.14.3. Editais de Leilões93 
 
Datas dos leilões 
 

O DETRAN/MG disponibiliza as datas dos leilões mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado de Minas Gerais através de edital do leilão e no sítio do DETRAN/MG. 
 
Editais disponíveis no site 
 

É possível verificar a data, o local, cidade e horário da realização de cada leilão e ainda a 

data para visitação pública para examinar os bens a serem leiloados. Também é possível 

conferir na relação destes bens a descrição de lote, marca/modelo, ano, placa, chassi, 

cor, combustível e valor mínimo. 

 

Para acessar os editais disponíveis, selecione no campo abaixo o Edital por data de 

publicação no D.O.E. 

 

Clique aqui e acesse a lista de editais. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/editais) 

                                                        
93 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/editais, acesso em 30/09/2017 
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4.1.14.4. Tabela de veículos94 
 
Descrição 
 
O cidadão que deseja participar dos leilões promovidos pelo DETRAN/MG, pode consultar 

dados sobre os veículos que serão leiloados. Basta preencher os campos abaixo com 

cidade desejada e código verificador. Para consultar os editais dos próximos 

leilões, CLIQUE AQUI. (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/editais) 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/tabela-de-veiculos) 

 

                                                        
94 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/tabela-de-veiculos, acesso em 30/09/2017 
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4.1.14.5. Editais de notificação95 
 
Clique aqui para acessar a listagem dos veículos que irão futuramente para o Leilão do 

DETRAN/MG. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/edital-notificacao) 
 

 

4.1.14.6. Emissão de DAE - Arremate96 
 
Descrição 
                                                        
95 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/edital-notificacao, acesso em 30/09/2017 
96 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate, acesso em 30/09/2017 
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Nos leilões promovidos pelo DETRAN/MG, ao comprar um veículo o arrematante recebe 

um código para emissão da DAE para pagamento do ítem comprado. Para emitir a DAE, 

basta clicar no link abaixo, inserir o código na área indicada e confirmar clicando em 

"pesquisar".  

 

Documentos necessários 
 
- Código de arremate. 

 

Valor 
 
- Sob consulta 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate) 

 

 

4.1.14.7. Orientações do processo97 
 

O DETRAN-MG disponibiliza no link Editais, os leilões com datas marcadas para a venda 

de veículos com direito à circulação e sucatas de veículos (automóveis e motocicletas), 

que foram removidos e não procurados por seus proprietários. 

                                                        
97 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/orientacoes-do-processo, acesso em 30/09/2017 
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Classificação dos bens objetos do leilão: 
 

- VEÍCULOS SUCATAS são os veículos que não estão aptos à circulação em via pública 

e, consequentemente, tem seu registro baixado na Base Estadual e no RENAVAM. Suas 

peças, entretanto, estarão liberadas para comercialização. 

 

- VEÍCULOS RECUPERÁVEIS são os veículos considerados aptos a permanecer em 

circulação, que poderão ter seu registro na Base Estadual e no RENAVAM, transferido 

para outro proprietário e licenciados normalmente. 

 
Visitação pública: 
 

As datas para visitação pública dos lotes que serão leiloados constam no edital de leilão e 

permite os interessados a conhecer e examinar os bens relacionados na tabela de 

veículos do referido edital. 

 
Quem pode participar do leilão: 
 

Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza*, sendo que 

no ato o participante que arrematar o lote deverá apresentar obrigatoriamente os 

seguintes documentos: 

 

*Nos termos do Art. 9º, inciso III da Lei 8.666,de 21 de junho de 1993, os servidores 

públicos lotados na Polícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda - SEF/MG e Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais e, no caso do serviço público ser delegado, a 

concessionária, permissionária ou autorizada e seus contratados, não poderão participar 

do Leilão na condição de arrematantes. 

 

Pessoas Físicas: RG, CPF e Comprovante de Residência. 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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Pessoas Jurídicas: Contrato Social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do 

representante, com firma reconhecida, comprovando ser seu representante legal; por 

sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastantes, e que satisfaça as 

demais condições do Edital. Pessoas emancipadas devem apresentar instrumentos de 

procuração com a finalidade específica de participação no leilão. 

 

Como participar: 
 

Antes de ir ao local indicado no edital,é necessário fazer o Pré-Cadastro de Potenciais 

Arrematantes.(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-

arrematantes) 

 

Durante o leilão, os interessados efetuarão LANCES verbais, a partir do PREÇO MÍNIMO 

de arrematação, constante no Edital, considerando-se vencedor o licitante que efetuar a 

MAIOR OFERTA aceita pelo pregoeiro. 

 

O licitante, ao arrematar um lote, receberá um código para que possa emitir a DAE de 

Arremate e efetuar o pagamento. Deverá em seguida dirigir-se à mesa no prazo de 15 

minutos, contados da "batida do martelo" pelo leiloeiro, munido dos documentos, sob 

pena de perder o direito ao lote, caso em que será considerado nulo o lance oferecido, 

retornando o lote ao leilão. 

 

Os veículos leiloados considerados recuperáveis serão entregues com NOTA DE 

ARREMATAÇÃO (fornecida pelo leiloeiro) e CARTA DE ARREMATAÇÃO (expedida pelo 

DETRAN-MG). O arrematante deve proceder à transferência da titularidade do veículo no 

prazo legal, conforme preconiza o Código Brasileiro de Trânsito - CTB e arcar inclusive, 

com as taxas e outros ônus pertencentes a esta transferência. 

 

O valor do lance deverá ser pago através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) 

na rede bancária credenciada em até três dias úteis. A título de comissão do leiloeiro, o 

arrematante deverá efetuar, o pagamento do valor de 5% (cinco por cento), calculada 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/emissao-de-dae-arremate
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sobre o valor total do preço ofertado, em moeda corrente ou por meio de cheque comum 

ou administrativo, nominativo ao(à) Leiloeiro(a) Oficial, quando houver. 

 

Em caso de inobservância do disposto no tópico anterior, poderá o bem, voltar a ser 

apregoado no mesmo evento em que fora arrematado. 

 

Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos 

adquiridos pelo arrematante. Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. 

4.1.14.8. Legislação98 
 
Veículo disponibilizado para o leilão: 
 

Conforme preconiza o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo retido nos 

pátios do DETRAN/MG por período superior a 90 dias estará sujeito a ser levado à hasta 

pública, caso não seja reclamado por seu proprietário.  

 

Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não 

reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à 

hasta pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, 

tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário, 

na forma da lei. 

 
Notificação aos proprietários: 
 

O DETRAN/MG notificará todos os proprietários sobre a abertura deste processo, via 

carta AR, por publicação de edital no Diário Oficial do Estado (D.O.E) e em duas edições 

de jornais de grande circulação, além da divulgação no site do DETRAN/MG, respeitando-

se os prazos legais, conforme art.3º e 4º da Lei 6.575 de 1978 e art. 4º e 5º da Resolução 

331/09 do CONTRAN. Esta comunicação contém informações sobre a forma como pode 

                                                        
98 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/legislacao, acesso em 30/09/2017 
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ser retirado o veículo, além de esclarecimentos sobre as consequências de seu abandono 

no depósito. 

 
Quando o veículo pode ser retirado pelo proprietário: 
 

O proprietário poderá, até a data informada na notificação, regularizar a situação do 

registro do veículo e retirar o mesmo do depósito. 

 
O que é preciso para retirar o veículo do depósito: 
 

Para a retirada do veículo, é necessária a regularização do motivo de sua entrada em 

depósito e a quitação de débitos existentes (IPVA, multas, DPVAT e despesas com a 

remoção e estada no depósito), conforme art. 2º da Lei 6.575/78. 

 
O que acontece ao término do prazo: 
 

Após o prazo estabelecido na notificação, não havendo nenhuma providência por parte do 

proprietário e decorridos 90 dias da remoção, apreensão ou retenção do veículo, o 

DETRAN/MG procederá, na forma da legislação vigente, à licitação em leilão público do 

referido bem. 

 
Utilização dos valores arrecadados: 
 

Os valores arrecadados com o leilão são utilizados para pagar os débitos existentes do 

veículo, conforme Decreto Estadual 43824, de 28/06/2004 alterado pelo Decreto 44.806, 

de 12 de maio de 2008. 

Após a liquidação dos débitos eventual saldo remanescente ficará depositado na conta do 

estado, à disposição da pessoa, física ou jurídica, que, na licença do veículo, figurar como 

ex-proprietário, que será notificada para credenciar-se junto à Secretária de Estado da 

Fazenda para recebimento do saldo; 

 

Adverte-se que, após o leilão, restando alguma despesa pertinente ao veículo, este será 

mailto:contato@despminas.com.br
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vinculado ao CPF de seu antigo proprietário, podendo este vir a ser cobrado pelos 

credores na forma da legislação em vigor, através de ação própria. (art. 18º da 

Resolução. 331/09 do CONTRAN). 

 
Consulte aqui as Legislações: 
 

Leis, Decretos, Resoluções, Recomendação e Provimento Conjunto 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/LeisDecretosResolucoesRecomendacaoProviment

oConjunto.pdf) 

4.1.14.9. Comissão de Leilão99 
 
Todas as informações referentes ao leilão estão descritas no corpo do edital de leilão 

requerido, e podem ser obtidas no sítio do DETRAN/MG e do Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais. 

 

COMISSÃO DE LEILÃO - CAPITAL 

 

Esta comissão trata dos assuntos pertinentes aos leilões realizados na capital. Está 

situada no endereço da Avenida João Pinheiro, nº 417, Centro, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08:30 às 12:00h e de 14:00 às 17:00h, de 

segunda a sexta-feira. 

 

COMISSÃO DE LEILÃO - INTERIOR DO ESTADO 

 

As comissões de leilão no interior do Estado foram instituídas por portaria do 

DETRAN/MG para tratar dos assuntos referentes aos leilões realizados na sua região de 

origem. 

 

Para saber mais informações sobre a comissão de leilão procure a Delegacia de Trânsito 

de sua cidade (CIRETRAN). 

                                                        
99 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/comissao-de-leilao, acesso em 30/09/2017 
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4.1.14.10. Certidão para participar de Leilões em outros Estados100 
 
Até a implantação do sistema para credenciamento de desmonte no Estado, as empresas 
do setor podem requerer junto ao Departamento uma certidão gratuita de comprovação 

de cadastro. A certidão é necessária para a participação em leilões, de veículos 

considerados sucatas, promovidos nos estados onde a Lei 12.977/14, conhecida como 

Lei do Desmonte, foi regulamentada.  

 

Para a emissão da certidão, após preencher o cadastro 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/pre-cadastro-de-potenciais-

arrematantes), o estabelecimento deve imprimir o requerimento, anexar cópia do 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e entregar a documentação na sede do 

DETRAN-MG, para empresas de Belo Horizonte, ou nas delegacias regionais do Estado.  

 

Requerimento para adquirir certidão. 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/formulariocertidao22017.pdf) 

4.1.15. LEI DO DESMONTE 
 
Lei do Desmonte 

• Legislação 

• Credenciamento de Empresas 

4.1.15.1. Legislação101 
 
LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 2014 - Regula e disciplina a atividade de 

desmontagem de veículos automotores terrestres; altera o art. 126 da Lei no 9.503, de 23 

de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro; e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO Nº 611, DE 24 DE MAIO DE 2016 - Regulamenta a Lei nº 12.977, de 20 de 

maio de 2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos 

                                                        
100 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/certidao-para-participar-de-leiloes-em-outros-estados, acesso em 30/09/2017 
101 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/lei-do-desmonte/legislacao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/images/formulariocertidao22017.pdf
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https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/lei-do-desmonte/legislacao
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/lei-do-desmonte/credenciamento-de-empresas
https://www.detran.mg.gov.br/images/LEIN12.9772014.pdf
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao61120162.pdf
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automotores terrestres, altera o § 4º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de 

janeiro de 1998, e dá outras providências.  

 
PORTARIA 397, DE 14 DE JUNHO DE 2017 - Dispõe sobre os credenciamentos de 

empresas destinadas a desmontagem, reciclagem, recuperação e a comercialização de 

partes e peças de veículos automotores terrestres no Estado de Minas Gerais.  

4.1.15.2. Credenciamento para empresas102 
 
O processo de credenciamento de empresas destinadas a desmontagem, reciclagem, 

recuperação e a comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres no 

Estado de Minas Gerais é regulamentado pela portaria 397/2017 do DETRAN-MG. 

 

A atividade de desmontagem, reciclagem, recuperação de partes e peças, e a de 

comercialização das respectivas partes e peças de veículos automotores somente poderá 

ser realizada por pessoas jurídicas credenciadas, junto ao DETRAN-MG, por meio de 

processo de credenciamento contido na portaria 397/2017 do DETRAN-MG. 

 

O processo de credenciamento da pessoa jurídica será realizado a requerimento do 

interessado mediante procedimento administrativo informatizado, no qual se verificarão a 

idoneidade e as condições operacionais do requerente. 

 

O requerimento, bem como a documentação necessária para o credenciamento, deverão 

ser apresentados através do sistema online disponibilizado abaixo. 

A entidade interessada em se credenciar, junto ao DETRAN-MG, deverá apresentar 

requerimento destinado ao Diretor do Departamento de Trânsito constante no Anexo I 

da Resolução 611/2016 do CONTRAN, acompanhada de documentação que comprove 

habilitação jurídica e fiscal. 

 

                                                        
102 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/lei-do-desmonte/credenciamento-de-empresas, acesso em 30/09/2017 
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Após o deferimento do requerimento de credenciamento ou de renovação do 

credenciamento caberá ao DETRAN-MG expedir a portaria de credenciamento e 

funcionamento da empresa e o Certificado de Registro. 

 

No caso de indeferimento do requerimento de credenciamento e de renovação do 

credenciamento, a empresa requerente será comunicada por meio eletrônico dos motivos 

do indeferimento. 

 

A empresa requerente poderá recorrer da decisão de indeferimento, a contar da data de 

sua publicação, ao Diretor do DETRAN-MG, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

O registro terá validade de 01 (um) ano na primeira vez em que se credenciar; e 05 

(cinco) anos a partir da primeira renovação. 

 

O credenciamento, a renovação e o descredenciamento serão publicados no Diário Oficial 

do Estado. 

 
 RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 

O requerimento de renovação do credenciamento deverá ser enviado, eletronicamente, 

até 30 (trinta) dias antes do vencimento do credenciamento, mediante apresentação dos 

documentos elencados no artigo 2º da portaria 397/2017 do DETRAN-MG. 

 

A ausência de apresentação do requerimento de renovação do credenciamento e da 

documentação exigida, dentro do prazo estabelecido, implicará no descredenciamento 

automático, após o término do prazo de vigência previsto na portaria de credenciamento. 

- 

Caso necessite de mais esclarecimentos sobre o processo de credenciamento, envie e-

mail para: deifrva.desmanche@gmail.com 

Para iniciar o processo de credenciamento, CLIQUE AQUI.( 

http://credenciamento.detran.mg.gov.br/) 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.1.16. VEÍCULOS ADAPTADOS  
 
Veículos adaptados 

• 1º emplacamento 

4.1.16.1. Primeiro emplacamento103 
 
Descrição 
 
Para realizar o registro inicial ou primeiro emplacamento de veículo nacional ou importado 

não é necessário levar o veículo para vistoria. Se o veículo for alienado, deverá constar 

na nota fiscal a alienação e ser previamente cadastrada a restrição no Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) via Sistema Nacional de Gravames (SNG), pelo 

agente financeiro. 

 

O emplacamento deve ser imediato, porém de acordo com a Resolução 554/15 do 

CONTRAN, existem exceções. Se o veículo zero quilômetro não for adquirido no 

município ou Estado onde será emplacado, o proprietário poderá se deslocar até o local 

onde o emplacamento será realizado em até 15 dias após a data de saída constante na 

nota fiscal. Para consultar a Resolução 554/2015 e verificar as exceções, CLIQUE 

AQUI(http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao5542015.pdf). Após a 

emissão do documento do veículo, o proprietário deverá providenciar a compra da placa 

nas empresas credenciadas. 
 
Documentos necessários 
 
-Documento de identidade atualizado e CPF (cópias e originais); 

- Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; 

- Recolhimento do DAE - Taxa de Alteração de Dados; 

- Nota Fiscal; 

                                                        
103 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-adaptados/1-emplacamento, acesso em 30/09/2017 
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- Veículos taxi ou transporte escolar: Carta de autorização do órgão competente mais a 

vistoria do veículo; 

- Veículos alterado pós fábrica: apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) 

quanto à alteração e vistoria do veículo. E comprovante de procedência e justificativa dos 

componentes agregados montados ou adaptados no veículo (Nota Fiscal). 

- Restrição financeira: Veículo com restrição financeira deverá ser inserido no Sistema de 

Nacional de Gravames (SNG). 

 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante 

apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o 

parentesco (cópias e originais ou cópias autenticadas); 

Representação por terceiros: 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
 
- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Primeiro Emplacamento: R$ 159,32. 

 
Orientações para o serviço 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Para o 1º emplacamento do veículo automotor, preencha o formulário eletrônico no link 

abaixo. 

- Imprima, preencha e assine a ficha cadastral disponível no link abaixo. 

- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço 

requerido. Efetue o pagamento da taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do 

Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- Sem alteração de característica: Desde que não haja nenhuma alteração das 

características originais do veículo, basta anexar a Ficha Cadastral, o decalque do chassi 

do veículo e se dirigir ao setor de emissão de documento da unidade de trânsito 

(Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de 

Trânsito (CIRETRANs). 

- Com alteração de característica: O veículo destinado a circulação como táxi, transporte 

escolar, e aqueles que sofreram alteração das características originais de fábrica deverão 

proceder a vistoria na unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs). O 

proprietário do veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de 

documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar 

os documentos necessários. 

- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do 

município. 

Pós emissão de documento: Solicitar autorização prévia para compra de placas nas 

entidades credenciadas pelo DETRAN/MG. Com a placa e a respectiva autorização, e os 

pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Seguro 

Obrigatório, conforme data gerada no documento, o proprietário retornará as unidades de 

atendimento do DETRAN/MG listadas abaixo para a selagem da placa.  

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-adaptados/1-emplacamento) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-adaptados/1-emplacamento


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
224/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 
 
4.2. HABILITAÇÃO 
 
4.2.1. CNH E PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) 
 
CNH e Permissão para Dirigir (PPD) 

• Consulta pontuação 

• Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

o Solicitar Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

o Consulta lista de regiões e bairros de Belo Horizonte 

• Reabilitação de condutor 

o PPD/CNH Cassada 

o Agendar exame de reciclagem 

• Adição de categoria 

• Mudança de categoria 

• Rebaixamento de Categoria da CNH 

• Solicitar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Definitiva 

• Entrega da Permissão para Dirigir (PPD) 

• Acompanhar Solicitação de CNH ou PID 

• Acompanhar Entrega de CNH 

• Agendamento e ou reagendamento do exame médico e psicotécnico 

• Consultar horário agendado do exame médico e psicotécnico 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consulta-pontuacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/ppd-cnh-cassada
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/agendar-exame-de-reciclagem
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/adicao-de-categoria
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/mudanca-de-categoria
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/rebaixamento-de-categoria-da-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-cnh-definitiva
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/entrega-da-permissao-para-dirigir-ppd
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-emissao-documento-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-entrega-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consultar-horario-agendado-do-exame-medico-e-psicotecnico
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4.2.1.1. Consulta pontuação104 
 
Descrição 
 
O condutor que deseja consultar sua pontuação basta preencher o formulário eletrônico 

no link abaixo e pesquisar a informação. 

 
Documentos necessários 
 
Nenhum documento é necessário para a prestação desse serviço. 

 
Valor 
 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consulta-

pontuacao) 

 

 

4.2.1.2. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

                                                        
104 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consulta-pontuacao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consulta-pontuacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consulta-pontuacao
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Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

• Solicitar Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

• Consulta lista de regiões e bairros de Belo Horizonte 

4.2.1.2.1. Solicitar Renovação da Carteira Nacional de Habilitação(CNH)105 
 
Descrição 
 
Para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor deverá preencher o 

formulário eletrônico disponível no link abaixo. Após o preenchimento do formulário será 

gerado um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para recolhimento na rede 

bancária credenciada. Será informado na Guia DAE o endereço da Clínica para a qual foi 

direcionado o exame. 

 

A CNH será enviada ao endereço que consta no sistema do DETRAN-MG. O correio 

realizará três tentativas de entrega, caso não seja atendido, a CNH será enviada na 

capital para Unidade de Atendimento Integrado Praça 7, e no interior será disponibilizada 

na CIRETRAN responsável por cada cidade. 

 

O exame toxicológico é exigido para condutores que possuem habilitação nas categorias 

C, D e E, exercendo ou não atividade remunerada.  

 

Consulte AQUI (http://www.denatran.gov.br/toxicologico_novo.htm) as clínicas 

credenciadas ao DENATRAN. Os valores para realização de Exame Médico e Exame 

Psicotécnico devem ser pagos em dinheiro na clínica, no dia agendado para o exame. 

 

Candidato com necessidades especiais: Na avaliação médica, caso julgado necessário, o 

candidato será encaminhado para avaliação específica conforme sua necessidade na 

seção de exames especiais do DETRAN-MG. O condutor deverá agendar o atendimento 

                                                        
105 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte
http://www.denatran.gov.br/toxicologico_novo.htm
http://www.denatran.gov.br/toxicologico_novo.htm
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nessa seção em Belo Horizonte. O telefone para agendamento será informado pela 

clínica, após o exame médico. 

 

Obs.: O exame psicotécnico é exigido apenas para quem exerce atividade remunerada 

com o veículo. Porém quando o psicólogo julgar necessária nova avaliação psicológica do 

candidato/condutor que não exerce atividade remunerada, o exame psicotécnico terá data 

de validade e no ato da renovação da CNH, deverá ser realizado. 

 
Documentos necessários 
 

- Documento de arrecadação estadual (DAE) (quitado); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

- Carteira de identidade atualizada (original); 

- CPF; 

- Comprovante de endereço - O comprovante de endereço deverá estar em nome do 

próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante 

apresentação de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o 

condutor não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das 

pessoas anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de 

endereço, declaração de residência por escrito (original, com firma 

reconhecida) constando nome completo do condutor, número da Carteira de Identidade 

(CI), endereço atual e assinatura. 

 

RETIRADA DO DOCUMENTO 
 

- Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira de Trabalho com foto atualizada 

(original). 

 

Retirada do documento por terceiros 

 

Parentes de Primeiro Grau: 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
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- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

 

Representação por terceiros: 

  

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 
 
Valor 
 
- Renovação do Documento de Habilitação: R$ 78,03 

- Registro ou Importação de Prontuário: R$ 78,03 (Específica para condutores habilitados 

em outro Estado). 

- Exame Legislação Renovação/Reciclagem da CNH: R$ 65,03 

- Específica para condutores que optarem por fazer a prova de atualização no DETRAN-

MG. 
- Renovação do exame médico para exame vencido ou a vencer: 

- Atividade não remunerada: 

- Exame médico: R$115,97 

- Atividade remunerada:  

- Exame médico: R$115,97 

- Exame psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

 
Orientações para o serviço 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Para condutores de Minas Gerais este serviço é feito totalmente on-line, não sendo 

preciso ir ao DETRAN-MG, salvo, quando houver restrição e o sistema indicar para 

comparecer nas unidades de atendimento. 

- CNH de outros Estados, o procedimento é feito somente por meio do atendimento 

presencial. 

- Verificar no DAE a indicação da clínica credenciada onde realizará o exame médico. O 

pagamento do DAE deverá ser feito na rede bancária credenciada (Banco do Brasil, 

Bancoob, Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- O pagamento do Exame Médico/Psicotécnico é feito em clínicas credenciadas pelo 

DETRAN/MG. Após selecionar a região no sistema (online), onde será realizado o exame 

médico e psicotécnico, a clínica indicada não poderá ser alterada. Conforme Decreto 

Estadual n° 44.546/2007. Art. 39 (O DETRAN-MG distribuirá os exames de forma 

imparcial e aleatória, através de divisão equitativa). 

- Condutores com CNH de categoria C, D e E devem fazer primeiro o exame toxicológico 

(antes dos exames médico e psicotécnico). 

- No caso de alteração no nome do condutor, o mesmo deverá providenciar primeiro o 

documento de identidade e comparecer nas unidades de atendimento. 

- O condutor habilitado antes de 01 de janeiro de 1994 em Minas Gerais ou 21 de janeiro 

de 1998 em outros Estados deverá prestar uma Prova de atualização no DETRAN/MG ou 

procurar um Centro de Formação de Condutores (CFC) e participar do curso de 

atualização para renovação da CNH com duração de 15 horas/aula. Uma vez realizado o 

procedimento acima, o condutor fica dispensado de novo Curso/Prova para as próximas 

renovações. 

- A coleta da fotografia e a assinatura é feita diretamente na clinica credenciada do 

DETRAN-MG. 

 

Clique aqui para acessar o formulário.  

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-

renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh
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4.2.1.2.2. Consulta de lista de regiões e bairros de Belo Horizonte106 
 
Descrição 
 
Aqui você consulta os bairros por região de Belo Horizonte, visando orientar quanto a 

escolha da região para realização do exame médico e psicotécnico no processo de 

primeira habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

O DETRAN/MG procura redirecionar o solicitante para a região escolhida no momento do 

agendamento, porém quando não há vaga disponível na região, automaticamente o 

solicitante será encaminhado à clínica onde houver vaga disponível. 

Os valores para realização de Exame Médico e Exame Psicotécnico devem ser pagos em 

dinheiro na clínica, no dia agendado para o exame. Em caso de dúvidas, ligue 155. 

 

Clique aqui e acesse a lista. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-

renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte) 
                                                        
106 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte, 
acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-renovacao-da-cnh/consulta-lista-de-regioes-e-bairros-de-belo-horizonte


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
231/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

4.2.1.3. Reabilitação de condutor 
 

Reabilitação de condutor 

• PPD/CNH Cassada 

• Agendar exame de reciclagem 

 
4.2.1.3.1. PPD/CNH Cassada107 
 
Permissão para Dirigir (PPD) 
 

Quando constar no prontuário do condutor, infração grave, gravíssima ou reincidência em 

média, a PPD será cassada. O condutor que tiver infrações de natureza leve, 

independente da quantidade, não terá o documento de habilitação cassado. Porém 

atingindo a pontuação de 20 pontos no prontuário será aberto um processo administrativo 

em nome do condutor. 

 

Quando for confirmada a cassação da PPD, o interessado pode iniciar um novo processo 

imediatamente. Deverá repetir todo o processo para tirar a primeira habilitação, não sendo 

reaproveitada nenhuma etapa. 

  

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
 

A CNH será cassada caso se enquadre nas situações descritas no Art. 263 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). 

 

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: 

 

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo; 

                                                        
107 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/ppd-cnh-cassada, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/ppd-cnh-cassada
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/agendar-exame-de-reciclagem
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II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III 

do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175; 

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 

160. 

 

 

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do 

documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. 

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator 

poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à 

habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 

 

Quando for confirmada a cassação da CNH, o condutor pode iniciar um novo processo 

depois de dois anos a contar da data da publicação da portaria de cassação. Deverá 

repetir todo o processo para tirar a primeira habilitação, não sendo reaproveitada 

nenhuma etapa. 

  

Em caso de dúvidas, procure a sede do  DETRAN/MG em Belo Horizonte/MG ou 

a CIRETRAN de sua cidade. 

 
4.2.1.3.2. Agendar exame de reciclagem108 
 
Descrição 
 
O condutor que tiver a CNH apreendida deverá realizar o exame de reciclagem. Para 

agendar o exame de reciclagem preencha o formulário eletrônico no link abaixo*. 

 

*Serviço disponível apenas para condutores de Belo Horizonte/MG. 

 

                                                        
108 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/agendar-exame-de-reciclagem, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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Os condutores das cidades do interior de Minas Gerais devem agendar o exame de 

reciclagem na Delegacia de Trânsito do município ou pelo Centro de Formação de 

condutores (CFC). 

 

Em face da complexidade dos procedimentos e processo envolvido, em caso de dúvidas, 

o condutor com CNH apreendida deverá procurar na capital a Divisão de Habilitação 

(Avenida João Pinheiro, 417, Boa Viagem - Belo Horizonte/MG) e no Interior 

as CIRETRANs.  

 
Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade (CI) 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
 
Valor 
 
- Sob consulta. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-

condutor/agendar-exame-de-reciclagem) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/agendar-exame-de-reciclagem
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/reabilitacao-de-condutor/agendar-exame-de-reciclagem
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4.2.1.4. Adição de categoria109 
 
Descrição 
 
O condutor habilitado nas categorias B, C, D e E que deseja adicionar a Categoria A ou 

que tenha a categoria A (motocicleta) e queira adicionar B, deverá solicitar o serviço 

observando as seguintes informações: 

 

Para adicionar categoria em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor 

deverá fazer a solicitação no link abaixo, ou pelo Centro de formação de 

Condutores (CFC), ou nas unidades de atendimento listadas. Após os procedimentos, o 

condutor deverá emitir o documento de arrecadação estadual (DAE) e realizar o exame 

médico. As taxas dos exames médico e psicotécnico (quando for necessário este exame), 

devem ser pagas na clínica, em dinheiro, no dia do exame. 

 
O exame psicotécnico é exigido quando: 
 
- O condutor exerce atividade remunerada; 

- Existe validade no exame psicológico do condutor que não exerce atividade 

remunerada. - Quando o psicólogo colocar data de validade na avaliação psicológica do 
                                                        
109 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/adicao-de-categoria, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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candidato à primeira habilitação por identificar necessidade de novo exame em 

determinado período de tempo, o candidato será informado.  

Obs.: Em caso de reprovação em algum dos exames, o médico ou o psicólogo deve 

informar ao interessado o motivo da reprovação. 

 
Requisitos para mudança de categoria (C, D e E): 
 
- Categoria C: Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B; 

- Categoria D: Ter 21 anos completos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria 

B ou 1 ano na categoria C; 

- Categoria E: Ter 21 anos completos, estar habilitado, no mínimo, há um ano nas 

categorias C ou D; 

- Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos doze meses; 

- O condutor não pode possuir nenhum bloqueio no prontuário. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de Arrecadação Estadual (DAE quitado); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

- Carteira de identidade atualizada (Original). 
 
Valor 
 
- Inscrição para Adição de Categoria: R$65,03 

- Licença de Aprendizagem: R$48,77 

- Exame de Direção ou Repetência: R$65,03 

- Exame médico: R$115,97 

- Exame psicotécnico: R$147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Necessário somente para quem exerce atividade remunerada ou tem data de validade na 

avaliação psicológica.) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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Orientações para o serviço 
 
- Após ser aprovado nos exames clínicos, o condutor deverá fazer o curso de prática 

veicular ministrado pelo CFC;  

- Para adição da categoria A, é necessário fazer no mínimo 15 horas/aula, sendo 3h/aula 

no período noturno; Para adição de categoria B, é necessário fazer no mínimo 20 

horas/aula, sendo 4h/aula no período noturno (Resolução do CONTRAN 493/2014); 

- Após o registro do certificado pelo CFC o exame de direção será marcado e cobrado 

pelo próprio CFC; 

- Se não for aprovado em qualquer um dos exames, o condutor terá que repeti-lo. A 

marcação para um novo exame de direção pode ser feita a partir de 2 dias úteis após o 

exame, mas o prazo para a realização do próximo exame é de no mínimo 15 dias; 

- Sendo aprovado, a nova CNH será entregue no endereço do condutor em até dez dias 

úteis. O correio realizará três tentativas de entrega e caso não seja atendido a CNH será 

enviada na capital para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior 

será disponibilizado nas unidades de referência na sua localidade (Posto UAI / Delegacias 

de Trânsito da cidade); 

- Não pode constar para o condutor, nenhum bloqueio no prontuário. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/adicao-de-

categoria) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao4932014.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/adicao-de-categoria
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/adicao-de-categoria
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4.2.1.5. Mudança de categoria110 
 
Descrição 
 
O condutor que necessita mudar a categoria de sua Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) deverá solicitar através de formulário eletrônico disponível no link abaixo, ou 

pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) ou nas unidades de atendimento listadas. 

Nos procedimentos, o condutor deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual 

(DAE) e realizar o exame médico. A taxa dos exames médico e psicotécnico (quando for 

necessário este exame), deve ser paga na clínica, em dinheiro, no dia do exame. 

 

O exame toxicológico é exigido para condutores com habilitação nas categorias C, D e E, 

exercendo ou não atividade remunerada, e deve ser realizado antes dos exames médico 

e psicotécnico. Consulte AQUI as clínicas credenciadas ao DENATRAN. 

 
O exame psicotécnico é exigido quando: 
 
- O condutor exerce atividade remunerada; 

                                                        
110 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/mudanca-de-categoria, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.denatran.gov.br/toxicologico_novo.htm
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- Existe validade no exame psicológico do condutor que não exerce atividade 

remunerada. - Quando o psicólogo colocar data de validade na avaliação psicológica do 

candidato à primeira habilitação por identificar necessidade de novo exame em 

determinado período de tempo, o candidato será informado.  

Obs.: Em caso de reprovação em algum dos exames, o médico ou o psicólogo deve 

informar ao interessado o motivo da reprovação. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de Arrecadação Estadual (DAE) (quitado); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

- Carteira de identidade atualizada (Original). 

 
Valor 
 
- Inscrição para Mudança de Categoria: R$ 65,03 

- Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

- Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

- Exame médico: R$ 115,97 

- Exame psicotécnico: R$147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Necessário somente para quem exerce atividade remunerada ou tem data de validade na 

avaliação psicológica.) 

 

Orientações para o serviço 
 
Requisitos para mudança de categoria: 

- Categoria C: Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B. 

- Categoria D: Ter 21 anos completos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria 

B ou 1 ano na categoria C. 

- Categoria E: Ter 21 anos completos, estar habilitado, no mínimo, há um ano nas 

categorias C ou D. 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias, durante os últimos doze meses. 

- O condutor não pode possuir nenhum bloqueio no prontuário. 

Passo a passo: 

- Aprovado nos exames clínicos, o condutor deverá fazer o curso de prática veicular, 

ministrado pelo CFC de sua escolha. Para procurar um CFC de seu interesse acesse o 

link abaixo;  

- Após o registro do certificado pelo CFC o exame prático de direção será marcado e 

cobrado pelo próprio CFC. 

- Se não for aprovado em qualquer um dos exames, o condutor terá que repeti-lo. A 

marcação para um novo exame de direção pode ser feita a partir de 2 dias úteis após o 

exame. Já o prazo para o próximo exame é de mínimo 15 dias. 

- Sendo aprovado, a nova CNH será entregue no endereço do condutor em até cinco dias 

úteis na capital e até 10 dias úteis no interior de Minas Gerais. O correio realizará três 

tentativas de entrega, caso negativo a CNH será enviada na capital para Unidade de 

Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior será disponibilizado nas unidades de 

referência na sua localidade (UAI / Delegacias de Trânsito da cidade). 

- Condutor habilitado antes de 1994, além das exigências acima, deverá comprovar curso 

de 15 horas de direção defensiva e primeiros socorros. Para a mudança de categoria, o 

candidato não poderá ter cometido infração gravíssima ou grave e nem ser reincidente em 

infração média nos doze meses anteriores à solicitação. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/mudanca-de-

categoria) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.2.1.6. Rebaixamento de Categoria da CNH111 
 
Descrição 
 
O condutor que deseja rebaixar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

deverá, no momento da renovação do documento, solicitar na clínica médica o 

rebaixamento. Um formulário será entregue ao solicitante, que deverá preenchê-lo, e 

entregar assinado na clínica. 

 

O condutor deve estar ciente que após o rebaixamento da CNH, caso deseje mudar a 

categoria para voltar a anterior, deverá fazer novamente todo o processo de habilitação. 

 

O rebaixamento também pode ser solicitado pelo médico no momento do exame médico, 

caso, durante o procedimento, constate alguma peculiaridade incompatível com a 

categoria atual da CNH. Dependendo da situação o médico solicitará o rebaixamento 

independente do consentimento do condutor. Porém, se o problema for reversível, o 

médico oferecerá ao condutor a opção de corrigir o problema e fazer depois outro exame 
                                                        
111 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/mudanca-de-categoria, acesso em 30/09/2017 
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médico, ou rebaixar a categoria da CNH. Caso opte por rebaixar a categoria, o condutor 

irá preencher o formulário, a CNH será renovada e chegará com a categoria inferior a 

anterior. 

 

Caso opte por corrigir primeiro o problema apontado pelo médico, a CNH não será 

renovada e o condutor, quando estiver pronto para realizar um novo exame médico, terá 

que pagar nova taxa para que o exame seja realizado. 

 
Recurso 
 

Se o condutor não concordar com o rebaixamento imposto pelo médico, poderá fazer um 

recurso e encaminhar para a Chefia da Seção de Controle de Clínicas do DETRAN-MG. 

(Rua Bernardo Guimarães, 1468. Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-081). O 

interessado deverá encaminhar uma solicitação por escrito constando nome completo, 

número do CPF, categoria da CNH e os motivos pelos quais discorda da decisão do 

médico. O documento deve ser datado e assinado. 

 

Para saber sobre Renovação de CNH, clique aqui. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-

renovacao-da-cnh/solicitar-renovacao-de-cnh) 
 
Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade Original e atualizada ou CNH original 
 
Valor 
 
- Solicitação de Rebaixamento de Categoria: Gratuito 

- Renovação do Documento de Habilitação: R$ 78,03 

- Exame médico: R$115,97 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.2.1.7. Solicitar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Definitiva112 
 
Descrição 
 
Quando um candidato é aprovado nos exames para obter a habilitação para conduzir 

veículos automotores, ele recebe a Permissão para Dirigir (PPD), um documento 

provisório. Após um ano e um dia de utilização da PPD, o condutor deve realizar a troca 

pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.  

 

O permissionário poderá dirigir com o documento vencido por no máximo 30 (trinta) dias. 

A permissão poderá ser trocada para CNH definitiva a partir do 1º dia útil após o 

vencimento, desde que no prontuário do condutor não conste bloqueio, registros de 

infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média. 

 

Precisa emitir a 2ª via do boleto? CLIQUE AQUI. 

(https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/027/007226/40000/EXPEDIC

AO_DA_CARTEIRA_DEFINITIVA/unidade(s)/) 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de arrecadação estadual (DAE) quitado. 

 
Valor 
 
- Expedição da Carteira Definitiva - R$78,03 

 

Orientações para o serviço 

 

- Para solicitar a CNH definitiva, acesse o link abaixo e preencha o formulário eletrônico; 

                                                        
112 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-cnh-definitiva, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/027/007226/40000/EXPEDICAO_DA_CARTEIRA_DEFINITIVA/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/027/007226/40000/EXPEDICAO_DA_CARTEIRA_DEFINITIVA/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/027/007226/40000/EXPEDICAO_DA_CARTEIRA_DEFINITIVA/unidade(s)/)
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- Efetue o pagamento do DAE na rede bancária credenciada (Banco do Brasil, Bancoob, 

Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas); 

- Após a confirmação do pagamento da DAE, a CNH será entregue pelos Correios em até 

dez dias úteis. O correio realizará três tentativas de entrega, caso não seja atendido, a 

CNH será enviada, na Capital, para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e 

no interior será disponibilizada nas unidades de referência na sua localidade (UAI / 

Delegacia de Trânsito da cidade). 

- Se desejar alterar qualquer dado na CNH (foto, nome, assinatura...), compareça à 

Delegacia de trânsito de sua cidade.  

 

Saiba mais: Alteração de Dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/outras-alteracoes-

cadastrais) 

  

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-cnh-

definitiva) 

 

 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.2.1.8. Entrega da Permissão para Dirigir (PPD)113 
 
INTERIOR DE MINAS GERAIS 
 
Para residentes do interior de Minas Gerais, o documento é enviado via correio para o 

endereço informado pelo candidato durante a inscrição e é entregue em até dez dias 

úteis.  

 
CAPITAL 
 
Em Belo Horizonte, a entrega da Permissão para Dirigir (PPD) é feita na Unidade de 

Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, em 24h* contadas do término do exame 

realizado, sem que haja qualquer tipo de cobrança pelo serviço, obedecidos os seguintes 

parâmetros: 

 

*Quando houver feriado após a realização do exame, as 24h serão contadas a partir do 

primeiro dia útil seguinte. 

 

- O interessado dever ser residente de Belo Horizonte/MG. 

 

- Categoria "B" 

 

Para exames realizados de segunda a sexta-feira no período da manhã, a PPD estará 

disponível a partir de 14h do *1º dia útil seguinte. 

 

*No caso de sexta-feira, a partir das 14h da segunda-feira seguinte. 

 

Para exames realizados aos sábados, a PPD estará disponível a partir das 14h da terça-

feira seguinte. 

 

                                                        
113 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/entrega-da-permissao-para-dirigir-ppd, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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-Categoria "A" 

 

No caso de exames realizados no período da noite, a PPD estará disponível a partir das 

14h do segundo dia útil seguinte, tendo em vista que o prazo de 24h se encerra na noite 

do 1º dia útil, portanto, fora do horário de expediente.  

 

Documentos: 
 

Para retirar a PPD na Unidade de Atendimento Integrado, o interessado deve apresentar 

Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira de Trabalho com foto atualizada 

(original). 

 

Retirada do documento por outras pessoas 

  

Parentes de Primeiro Grau: 

 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

 

Representação por terceiros: 

  

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

4.2.1.9. Acompanhar solicitação de CNH ou PID114 
 

                                                        
114 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-emissao-documento-cnh, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Descrição 
 

Para acompanhamento dos serviços que foram solicitados da CNH deve-se acessar o 

formulário eletrônico no link abaixo e preencher todas as informações. 

 

 Veja abaixo os passos para a consulta do serviço: 

 

- Acesse o formulário eletrônico, e preencha os campos. 

- No final do preenchimento dos campos, acesse o botão pesquisar para concluir o 

formulário eletrônico e visualizar o resultado. 

 
Documentos necessários 
 
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

Valor 
 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-

emissao-documento-cnh) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-emissao-documento-cnh
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DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
247/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 
 
4.2.1.10. Acompanhar entrega de CNH115 
 
Descrição 
 
Serviço eletrônico para acompanhar a emissão de documentos de habilitação do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG). Disponível para Carteira 

Nacional de Habilitação (2ª via, alteração de dados e renovação) ou Permissão 

Internacional para Dirigir (PID). 

 
Orientações: 
 
 - Acesse o formulário eletrônico, e preencha todas as informações;  

- No final do preenchimento dos campos, acesse o botão consultar para concluir o 

formulário eletrônico e visualizar a informação. 

Documentos necessários 

- Carteira de Identidade (CI) 

 
Valor 
 
Gratuito. 

                                                        
115 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-entrega-cnh, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-

entrega-cnh) 

 

 
 
4.2.1.11. Agendamento ou reagendamento do exame médico psicotécnico 116 
 
Dados necessários 
 

- CPF; 

- Data de nascimento. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-

ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico) 

 

                                                        
116 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico, acesso em 
30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-entrega-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/acompanhar-entrega-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico
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4.2.1.12. Consultar horário agendado do exame médico psicotécnico117 
 
Dados necessários 
 
- CPF; 

- Data de nascimento. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consultar-horario-

agendado-do-exame-medico-e-psicotecnico) 

 

 
 
4.2.2. SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS 
 

                                                        
117 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consultar-horario-agendado-do-exame-medico-e-psicotecnico, acesso em 
30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consultar-horario-agendado-do-exame-medico-e-psicotecnico
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/consultar-horario-agendado-do-exame-medico-e-psicotecnico
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2ª via de documentos 

• Solicitar 2ª Via da CNH ou da PPD 

• Entrega da 2ª via da CNH ou da PPD 
 
4.2.2.1. Solicitar segunda via de CNH ou da PPD118 
 
Descrição 
 
Para solicitar a 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 2ª via da Permissão 

para Dirigir (PPD), é necessário preencher o formulário eletrônico abaixo e realizar o 

pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) em qualquer banco 

credenciado (Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Lotéricas).  

 

Não é necessário se dirigir as Unidades de Atendimento do DETRAN/MG, visto que após 

o pagamento da DAE, o documento já é enviado para confecção e entrega. 

 

Precisa emitir a 2ª via do boleto? CLIQUE AQUI. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-

emissao-do-dae) 

 
ENTREGA DA 2ª VIA DA CNH OU 2ª VIA DA PPD: 
 

Caso o interessado seja residente de Belo Horizonte, poderá optar por receber o 

documento pelos Correios ou retirar na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça 

Sete, 24* horas após o pagamento da DAE. A opção deverá ser registrada no momento 

de preenchimento do formulário de solicitação. 

 

*Consulte os horários e especificações para retirada da 2ª via da CNH ou 2ª via da 

PPD na UAI - Praça Sete 

                                                        
118 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/solicitar-2-via-de-cnh, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/solicitar-2-via-de-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-documento
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-emissao-do-dae
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-emissao-do-dae
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-emissao-do-dae
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-documento
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-documento
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Para solicitantes da capital que optarem em receber a 2ª via da CNH ou 2ª via da PPD 

pelos Correios, e para os solicitantes das cidades do interior de Minas Gerais, o 

DETRAN/MG enviará o documento para o endereço do condutor, conforme registrado no 

sistema do órgão. 

 

Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira de Trabalho com foto atualizada 

(original). 

Retirada do documento na UAI: 

- Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira de Trabalho com foto atualizada 

(original). 

 

Retirada do documento por terceiros 

 

Parentes de Primeiro Grau: 

 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

 

Representação por terceiros: 

 

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 

Valor 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Expedição da 2ª via da CNH/PPD R$ 78,03 

 
Orientações para o serviço 
 
- Para condutores de Minas Gerais este serviço é feito totalmente on-line, não sendo 

preciso ir ao DETRAN/MG, salvo quando houver restrição e o sistema indicar para 

comparecer nas unidades de atendimento; 

- CNH de outros Estados, o procedimento é feito somente por meio do atendimento 

presencial; 

- No caso de alteração no nome do condutor, deverá providenciar primeiro o documento 

de identidade e comparecer nas unidades de atendimento; 

- O condutor habilitado antes de 01 de janeiro de 1994 em Minas Gerais ou 21 de janeiro 

de 1998 em outros Estados deverá prestar uma prova de legislação no DETRAN/MG ou 

procurar um Centro de Formação de Condutores (CFC) e participar de curso básico com 

duração de 15 horas/aula, caso o condutor ainda não tenha atendido aos requisitos 

acima. 

- Antes de preencher o formulário eletrônico, certifique-se que o endereço cadastrado no 

sistema do DETRAN/MG esteja atualizado. 

- Caso o endereço esteja desatualizado, faça primeiro atualização dos dados 

em Alteração de endereço. Aguarde 24 horas para que o sistema registre a correção dos 

dados. 

- Preencha o formulário eletrônico. 

- Após preencher as instruções do serviço, acesse o botão avançar para confirmar o 

formulário eletrônico e emitir o DAE. 

 

Clique aqui para acessar o formulário.  

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/solicitar-2-via-de-cnh) 

 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/alteracao-de-endereco
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/solicitar-2-via-de-cnh
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4.2.2.2. Entrega da segunda via da CNH ou da PPD119 
 
Descrição 
 
Entrega da 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 2ª via da Permissão para 

Dirigir (PPD): 

- Capital: A 2ª via da CNH ou 2ª via da PPD pode ser retirada na Unidade de Atendimento 

Integrado (UAI) da Praça Sete ou entregue pelos Correios na residência do solicitante (O 

usuário deve marcar a opção desejada no momento da solicitação). 

 

- Interior de Minas Gerais: A 2ª via da CNH ou 2ª via da PPD é entregue pelos Correios 

em até dez dias úteis após o pagamento da DAE. 

 

Unidade de Atendimento Integrado (UAI) - Praça Sete  

 

Para residentes de Belo Horizonte, a entrega da 2ª via da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) ou 2ª via da Permissão para Dirigir (PPD) pode ser feita na Unidade de 
                                                        
119 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-documento, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, em 24h contadas do pagamento do 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de requerimento da 2ª via, sem que haja 

qualquer tipo de cobrança extra pelo serviço, obedecidos os seguintes parâmetros: 

 

- No caso de pagamentos realizados de segunda a sexta-feira* até as 16h, a 2ª via da 

CNH/PPD estará disponível a partir de 12h do primeiro dia útil seguinte. 

*No caso de sexta-feira, a 2ª via da CNH/PPD estará disponível a partir das 12h da 

segunda-feira seguinte. 

- No caso de pagamentos realizados de segunda a sexta-feira após as 16h, a 2ª via da 

CNH/PPD estará disponível a partir das 10h do segundo dia útil seguinte, tendo em vista 

que o prazo de 24h se encerra no final da tarde ou na noite do primeiro dia útil, portanto, 

fora do horário de expediente bancário e/ou da UAI. 

- Para pagamentos realizados aos sábados e domingos, a 2ª via da CNH/PPD estará 

disponível a partir das 10h da terça-feira seguinte. 

- Quando houver feriado no dia seguinte ao que foi realizado o pagamento: - Para 

pagamento realizado até as 16h do dia útil anterior ao feriado, a 2ª via da CNH/PPD 

estará disponível a partir das 12h do primeiro dia útil seguinte. - Para pagamento 

realizado após as 16h do dia útil anterior ao feriado, as 24h serão contadas a partir do 

primeiro dia útil seguinte. - Para pagamento realizado no feriado, a 2ª via da CNH/PPD 

estará disponível a partir das 12h do segundo dia útil seguinte. 

- A 2ª via da CNH/PPD só será entregue em 24h se não tiver havido qualquer alteração 

em relação a ultima emissão. Caso necessite alterar dados ou adicionar nova categoria, a 

entrega continua a ser feita apenas pelos Correios. 

 ACOMPANHE A EMISSÃO: -Preencha o formulário eletrônico com os dados do 

solicitante; 

- Acione o botão "consultar" para visualizar o resultado. 

 

Documentos necessários 
 
Retirada do documento na UAI 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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 - Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira de Trabalho com foto atualizada 

(original). 

 

Retirada do documento por terceiros 

 

Parentes de Primeiro Grau: 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

 

Representação por terceiros: 

 

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 
 
Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-

documento) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/2-via-de-documentos/acompanhar-emissao-de-documento
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4.2.3. OUTROS SERVIÇOS E TAXAS 
 
Outros serviços e taxas 

• Lista de serviços para emissão do DAE 

• Legislação estadual sobre a DAE 

• Restituição de taxas 
 
4.2.3.1. Lista de serviços para emissão do DAE120 
 
Clique aqui para acessar a lista de serviços. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-

emissao-do-dae) 

 

                                                        
120 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-emissao-do-dae, acesso em 30/09/2017 
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4.2.3.2. Legislação estadual sobre a DAE121 
 
Os Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) ou Guias, conforme o caso, são 

utilizados para pagar e/ou recolher impostos, taxas e outras receitas estaduais. 

 

Com o correspondente documento (DAE ou Guia) em mãos, o interessado faz o 

pagamento via internet, nos terminais de auto-atendimento e nos caixas da rede bancária 

credenciada (inclusive em agências situadas fora do Estado de Minas Gerais) ou até por 

telefone, em algumas situações. 

 

Para acessar mais informações e conhecer na íntegra todas as normas e procedimentos, 

consulte o sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. Ao acessar o sítio você será 

direcionado para uma nova página na Internet. 

 

Link: www.fazenda.mg.gov.br 

 
4.2.3.3.  Restituição de taxas122 

                                                        
121 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/legislacao-estadual-sobre-a-dae, acesso em 30/09/2017 
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O cidadão tem direito à restituição de valores pagos indevidamente na solicitação do 

serviço. Para saber como proceder, siga as orientações da Secretaria de Estado da 

Fazenda. 

 

- À Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) cabe restituir os valores recolhidos 

indevidamente a título de tributos e outras receitas estaduais, inclusive multas de trânsito 

cometidas em via sob circunscrição do Estado ou município signatário de convênio a que 

se refere o Artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 

- A restituição que comporte transferência do respectivo encargo financeiro somente será 

feita a quem prove havê-lo assumido, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por 

este expressamente autorizado a recebê-la. 

 

- No caso de outras receitas recolhidas indevidamente, a título de preços públicos e 

tarifas, o interessado deverá verificar no comprovante de recolhimento qual é o órgão 

responsável e dirigir-se a ele para pleitear a restituição. 

 

- Mais informações e formulários pertinentes a restituições de competência da SEF/MG 

estão disponíveis no sítio da Secretaria de Fazenda do estado de Minas Gerais.  

 
4.2.4. HABILITAÇÃO INTERNACIONAL 
 
Habilitação Internacional 

• Permissão Internacional para Dirigir (PID) 

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para Estrangeiros 

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para Brasileiros Habilitados no Exterior 

• Entrega da Permissão Internacional para Dirigir (PID) 

4.2.4.1. Permissão Internacional para Dirigir123 

                                                                                                                                                                                        
122 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/restituicao-de-taxas, acesso em 30/09/2017 
123 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/permissao-internacional-para-dirigir-pid, acesso em 30/09/2017 
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https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/carteira-nacional-de-habilitacao-para-estrangeiros
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/cnh-para-brasileiros-habilitados-no-exterior
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-de-documento
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Descrição 
 
O condutor habilitado no Estado de Minas Gerais que deseja dirigir em outro país poderá 

solicitar ao DETRAN/MG a emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID). 

Para solicitar emissão ou reemissão da PID verifique a validade da sua Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH). Estando válida, preencha o formulário eletrônico abaixo. Após 

preencher o formulário, será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para 

pagamento na rede bancária credenciada. 

 

A Permissão Internacional para Dirigir (PID) tem a mesma data de validade especificada 

na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não existe reemissão de segunda via da PID, 

somente uma nova emissão do documento.  

 

A PID será aceita somente nos países que fazem parte das convenções ou acordos 

internacionais. Consulte 

aqui (http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm) a 

lista de países onde este documento é aceito. 

 

ENTREGA DA PID: 

 

Caso o interessado seja residente de Belo Horizonte, poderá optar por receber a PID 

pelos Correios ou retirar o documento na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da 

Praça Sete, 24* horas após o pagamento da DAE. A opção deverá ser registrada no 

momento de preenchimento do formulário de solicitação. 

 

*Consulte os horários e especificações para retirada da PID na UAI da Praça Sete  

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-

de-documento) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-de-documento
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-de-documento
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-de-documento


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
260/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

Para solicitantes da capital que optarem em receber a PID pelos Correios, e para os 

solicitantes das cidades do interior de Minas Gerais, o DETRAN/MG enviará o documento 

para o endereço do condutor, conforme registrado no sistema do órgão. 

 

Acompanhe a emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID) 

 

Conheça os procedimentos para requerer a PID: 

 

- O interessado em obter a PID deverá preencher o formulário eletrônico abaixo, sendo 

todo o processo on-line. 

- O condutor habilitado em Minas Gerais deverá efetuar o pagamento do Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE) da Permissão Internacional para Dirigir (PID), na rede 

bancária credenciada. (Os bancos credenciados são: Banco do Brasil, Bancoob, 

Bradesco, Itaú, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas). 

- O simples pagamento da taxa será considerado como requerimento para a emissão. 

- Como pré-requisito, exige-se que o solicitante seja habilitado e possua a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) com foto. 

- Se o condutor ainda possuir a CNH sem foto, ele deverá renovar o documento, pois o 

DETRAN/MG não emite a PID para carteiras sem foto. 

- Para solicitar a PID, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não pode estar vencida. 

 

Documentos necessários 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 
RETIRADA DO DOCUMENTO NA UAI 
 

- Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira Nacional de Habilitação (original) 

válida ou Carteira de Trabalho com foto atualizada (original). 

Retirada do documento por terceiros 

Parentes de Primeiro Grau: 

- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mailto:contato@despminas.com.br
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mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

Representação por terceiros: 

  

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 

Valor 
 

- Permissão Internacional para Dirigir: R$ 159,32 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/permissao-

internacional-para-dirigir-pid) 

 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/permissao-internacional-para-dirigir-pid
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/permissao-internacional-para-dirigir-pid


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
262/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

4.2.4.2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para Estrangeiros124 
 
Descrição 
 
O condutor habilitado em outros países pode dirigir em território brasileiro quando 

amparado pela Convenção de Viena ou acordos internacionais, desde que esteja em 

estada regular no Brasil, e que seja maior de 18 anos. 

Ao ingressar no país, o condutor poderá dirigir com a Carteira de Habilitação do país de 

origem (desde que dentro do seu prazo de validade), por até 180 dias. Para tanto, além 

da habilitação, o condutor deve portar o passaporte ou outro documento de identificação, 

além de comprovar a data de entrada no Brasil. 

Após 180 dias de ingresso no Brasil, o condutor habilitado no exterior deverá solicitar a 

emissão da carteira de habilitação brasileira. A solicitação não será aceita se o 

documento de habilitação do país de origem estiver vencido. Consulte aqui 

(http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm) a lista 

de países onde a PID é aceita. 

 
Documentos necessários 
 
Cópias autenticadas: 

- Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)* ou Sistema de Cadastro e Registro de 

Estrangeiro (SINCRE); 

- CPF (cópia simples); 

- Habilitação Estrangeira (A habilitação não pode estar vencida); 

- Tradução Juramentada (Após a conferência da documentação); 

- Passaporte Estrangeiro com visto de permanência da Polícia Federal 

- Comprovante de endereço de Minas Gerais (dos três meses anteriores à data da 

solicitação da CNH);  

 *Caso não possua RNE (documento físico) poderá ser apresentado 

protocolo/requerimento de entrada junto à Polícia Federal acompanhado do Sincre. 

 
                                                        
124 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/carteira-nacional-de-habilitacao-para-estrangeiros, acesso em 30/09/2017 
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Valor 
 
País COM convenções ou acordos 

- Taxa do exame médico: R$ 115,97 

- Taxa do exame psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Taxa de registro de estrangeiro: R$ 195,08 

País SEM convenções ou acordos 

- Taxa do exame médico: R$ 115,97 

- Taxa do exame psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Taxa de Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

- Taxa de registro de estrangeiro: R$ 195,08 

- Taxa de exame de direção: R$65,03 

 

Orientações para o serviço 
 
País COM convenções ou acordos internacionais 

- O interessado em obter a carteira de habilitação brasileira deverá comparecer ao 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) ou Circunscrições Regionais 

de Trânsito (CIRETRAN), munido dos documentos obrigatórios. 

- Após a conferência dos documentos é feito o cadastro e emitido o Boletim resumo e o 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com o endereço da Clínica Médica 

credenciada pelo DETRAN/MG para realização dos exames médico e psicotécnico 

(aptidão física e mental). A foto que constará na CNH será tirada na clínica. 

- O pagamento do DAE deverá ser feito na rede bancária credenciada (Os bancos 

credenciados são: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa 

Econômica e Lotérica). 

- Compareça a clínica indicada pelo DETRAN/MG para fazer os exames. A taxa referente 

a esses exames deverá ser paga na própria clínica. 

- Após aprovação nos exames, retorne com a documentação a unidade de atendimento 

que iniciou o processo do registro de emissão de sua CNH. 

mailto:contato@despminas.com.br
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- A CNH será enviada em até 15 dias úteis para o endereço que consta no sistema do 

DETRAN/MG. 

- O Correio realizará três tentativas de entrega, caso negativo a CNH será enviada na 

capital para o Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior será 

disponibilizada nas unidades de referência na sua localidade (UAI/Delegacia de Trânsito 

da cidade). 

Preço cobrado pelo Centro de Formação de Condutores (CFC): 

Não há regulamentação de preços cobrados pelos CFC para prestarem seus serviços, 

sendo de livre escolha do candidato se dirigir àquele de sua preferência. 

O candidato antes de iniciar qualquer procedimento no CFC poderá pesquisar os valores 

cobrados pelos serviços que são prestados pelos Centros de Formação de condutores 

credenciados para realização do curso. 

Caso se sentir lesado pela cobrança de preços abusivos, deverá procurar o Serviço de 

Proteção ao Consumidor (Procon) para reclamação e instruções de como proceder. 

Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN/MG podem ser pesquisadas nas 

informações dos serviços na área de atendimento e/ou na descrição do serviço requerido 

- taxas. 

4.2.4.3. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para Brasileiros Habilitados no 
Exterior125 
 
Descrição 
 
O cidadão brasileiro habilitado no exterior pode dirigir em território nacional quando 

amparado por convenções ou acordos internacionais, desde que esteja em estada regular 

no Brasil, e que seja maior de 18 anos. 

Ao ingressar no país, o condutor poderá dirigir com a Carteira de Habilitação do país de 

origem (desde que dentro do seu prazo de validade), por até 180 dias. Para tanto, além 

da habilitação, o condutor deve portar o passaporte ou outro documento de identificação, 

além de comprovar a data de entrada no Brasil. 

                                                        
125 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/cnh-para-brasileiros-habilitados-no-exterior, acesso em 30/09/2017 
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Após 180 dias de ingresso no Brasil, o condutor habilitado no exterior deverá solicitar a 

emissão da carteira de habilitação brasileira. Na data da solicitação, o documento de 

habilitação no exterior deve estar na validade. A solicitação não será aceita se a carteira 

de habilitação do país de origem estiver vencida. 

 
Documentos necessários 
 
Documentos originais e cópias autenticadas: 

- Passaporte com Visto Legal de entrada no Estrangeiro; 

- Permanente Resident Card; 

- Passaporte Estrangeiro caso possua dupla cidadania; 

- Comprovante de Endereço no Exterior dos seis meses anteriores à data de emissão da 

habilitação do país de origem (A comprovação de residência para habilitações oriundas 

de países fronteiriços (Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, 

Guiana, Guiana Francesa, Suriname), Chile e Equador, se dará com a apresentação de 

Atestado, Declaração ou Certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país); 

- Carteira de Habilitação do país de origem (A habilitação não pode estar vencida); 

- Tradução Juramentada Original (Após a conferência da documentação); 

- Carteira de Identidade atualizada; 

- Comprovante de endereço de Minas Gerais (emitido há no máximo três meses) - O 

comprovante de endereço deverá estar em nome do próprio interessado ou parente 

próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação de documento original 

que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o condutor não possua comprovante de 

endereço em seu nome e nem no nome das pessoas anteriormente descritas, é 

necessário levar, além do comprovante de endereço, declaração de residência por escrito 

(original) constando nome completo do condutor, número da Carteira de Identidade (CI), 

endereço atual e assinatura. 

- CPF. 

 
Valor 
 
País COM convenções ou acordos 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Taxa do exame médico: R$ 115,97 

- Taxa do exame psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Taxa de registro de estrangeiro: R$ 195,08 

País SEM convenções ou acordos 

- Taxa do exame médico: R$ 115,97 

- Taxa do exame psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Taxa de Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

- Taxa de registro de estrangeiro: R$ 195,08 

- Taxa de exame de direção: R$ 65,03 

 
Orientações para o serviço 
 
País COM convenções ou acordos internacionais: 

- O interessado em obter a carteira de habilitação brasileira deverá comparecer ao 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) ou Circunscrições Regionais 

de Trânsito (CIRETRAN), munido dos documentos obrigatórios. 

- Após a conferência dos documentos é feito o cadastro e emitido o Boletim resumo e o 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com o endereço da Clínica Médica 

credenciada pelo DETRAN/MG para realização dos exames de aptidão física e mental, 

avaliação psicológica. A foto que constará na CNH será tirada na clínica. 

- O pagamento do DAE deverá ser feito na rede bancária credenciada. (Os bancos 

credenciados são: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e Lotéricas). 

- Compareça a clínica indicada pelo DETRAN/MG para fazer os exames. A taxa referente 

a esses exames deverá ser paga na própria clínica. 

- Após aprovação nos exames, retorne com a documentação a unidade de atendimento 

que iniciou o processo do registro de emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). 

- A CNH será enviada em até 15 dias úteis para o endereço que consta no sistema do 

DETRAN/MG. 
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- O Correio realizará três tentativas de entrega, caso negativo a CNH será enviada na 

capital para o Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça 7, e no interior será 

disponibilizada nas unidades de referência na sua localidade (Posto UAI/Delegacia de 

Trânsito da cidade). 

Preço cobrado pelo Centro de Formação de Condutores (CFC): 

Não há regulamentação de preços cobrados pelos CFC para prestarem seus serviços, 

sendo de livre escolha do candidato se dirigir àquele de sua preferência. 

O candidato antes de iniciar qualquer procedimento no CFC poderá pesquisar os valores 

cobrados pelos serviços que são prestados pelos Centros de Formação de Condutores 

Credenciado para realização do curso. 

Caso se sentir lesado pela cobrança de preços abusivos, deverá procurar o Serviço de 

Proteção ao Consumidor (PROCON) para reclamação e instruções de como proceder. 

Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN/MG podem ser pesquisadas nas 

informações dos serviços na área de atendimento e/ou na descrição do serviço requerido 

- taxas. 

4.2.4.4. Entrega da Permissão Internacional para Dirigir (PID)126 
 
Descrição 
 
Entrega da Permissão Internacional para Dirigir (PID):  

- Capital: A Permissão Internacional para Dirigir (PID) pode ser retirada na Unidade de 

Atendimento Integrado (UAI) ou entregue pelos Correios na residência do solicitante (O 

usuário deve marcar a opção desejada no momento da solicitação). 

- Interior de Minas Gerais: A Permissão Internacional para Dirigir (PID) é entregue pelos 

Correios em até sete dias úteis após o pagamento da DAE. 

Unidade de Atendimento Integrado (UAI) - Praça Sete 

Para residentes de Belo Horizonte, a entrega da Permissão Internacional para Dirigir 

(PID) pode ser feita na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, em 24h 

contadas do pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de requerimento 

                                                        
126 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-de-documento, acesso em 30/09/2017 
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da PID, sem que haja qualquer tipo de cobrança extra pelo serviço, obedecidos os 

seguintes parâmetros: 

- No caso de pagamentos realizados de segunda a sexta-feira* até as 16h, a PID estará 

disponível a partir de 12h do primeiro dia útil seguinte. 

*No caso de sexta-feira, a PID estará disponível a partir das 12h da segunda-feira 

seguinte. 

- No caso de pagamentos realizados de segunda a sexta-feira após as 16h, a PID estará 

disponível a partir das 10h do segundo dia útil seguinte, tendo em vista que o prazo de 

24h se encerra no final da tarde ou na noite do primeiro dia útil, portanto, fora do horário 

de expediente bancário e/ou da UAI.  

- Para pagamentos realizados aos sábados e domingos, a PID estará disponível a partir 

das 10h da terça-feira seguinte. 

- Quando houver feriado no dia seguinte ao que foi realizado o pagamento: 

- Para pagamento realizado até as 16h do dia útil anterior ao feriado, a PID estará 

disponível a partir das 12h do primeiro dia útil seguinte. 

- Para pagamento realizado após as 16h do dia útil anterior ao feriado, as 24h serão 

contadas a partir do primeiro dia útil seguinte. 

- Para pagamento realizado no feriado, a PID estará disponível a partir das 12h do 

segundo dia útil seguinte. 

Consulte endereço e horário de atendimento da UAI - Praça Sete -- Acompanhe a 

emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID) enviada pelos Correios:  

- Preencha o formulário eletrônico com os dados do solicitante; 

- Acione o botão "consultar" para visualizar o resultado. 

 
Documentos necessários 
 
RETIRADA DO DOCUMENTO NA UAI 
 

- Carteira de Identidade atualizada (original) ou Carteira Nacional de Habilitação (original) 

válida ou Carteira de Trabalho com foto atualizada (original). 

Retirada do documento por terceiros 

Parentes de Primeiro Grau: 
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- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo 

DETRAN-MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), irmã (o), marido e esposa) 

mediante apresentação do documento de identidade do proprietário do documento 

(original e atualizado), bem como original e cópia do documento de identidade do 

representante. No caso do esposo ou esposa, também deve-se apresentar certidão de 

casamento comprovando o parentesco (original ou cópia autenticada). 

Representação por terceiros: 

  

- Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/acompanhar-emissao-

de-documento) 
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4.2.5. PRIMEIRA HABILITAÇÃO 
 
1ª Habilitação (Quero ser Condutor) 

• Como Obter a Primeira Habilitação 

• Cadastramento Inicial do Candidato 

• Emitir 2ª via do DAE (Cadastramento inicial do candidato) 

• Marcação de exame de legislação do candidato 

• Consultar Resultado do Exame de Legislação 

• Reinicio do processo de habilitação 

4.2.5.1. Como obter a Primeira Habilitação127 
 

O interessado em obter a primeira habilitação, ou seja, a Permissão para Dirigir (PPD), 

deve ser aprovado em exames de aptidão física e mental, conhecimento de legislação de 

trânsito e exame prático de direção veicular.  

 

Os pré-requisitos necessários para iniciar o processo de obtenção da Permissão para 

Dirigir (PPD), são: 
                                                        
127 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/como-obter-a-primeira-habilitacao, acesso em 30/09/2017 
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- Ser penalmente imputável (ter 18 anos completos); 

- Saber ler e escrever;  

- Possuir documento de identidade ou equivalente; 

- Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

- Possuir comprovante de residência. 

 
Confira o passo a passo para obtenção da Permissão para Dirigir (PPD): 
 
1º Passo - Inscrição  
 

O interessado à obtenção da Permissão para Dirigir (PPD) deverá preencher o formulário 

de inscrição inicial e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.  

 

O cadastro também pode ser feito pessoalmente na sede do Departamento de Trânsito 

em Belo Horizonte, na CIRETRAN das cidades do interior, ou em um Centro de Formação 

de Condutores (CFC).  

 

O candidato tem 1 ano para concluir o processo para obtenção da PPD, a contar da data 

da inscrição. Se o tempo exceder a 12 meses e o candidato não tiver concluído o 

processo, é necessário reiniciá-lo. Clique aqui para saber mais sobre o reinício do 

processo. 

 

Formulário de Inscrição Inicial 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/como-obter-a-

primeira-habilitacao) 
 
2º Passo - Exames Médico e Psicotécnico  
 

O exame médico e o psicotécnico podem ser agendados pelo site do DETRAN, ou 

pessoalmente na sede do Departamento de Trânsito em Belo Horizonte, na CIRETRAN 

das cidades do interior, ou em um Centro de Formação de Condutores (CFC). O 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/reinicio-do-processo-de-habilitacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-inicial
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/como-obter-a-primeira-habilitacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/como-obter-a-primeira-habilitacao


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
272/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

candidato não poderá escolher o local em que fará o exame, mas poderá escolher data e 

horário, conforme disponibilidade das clínicas. A taxa dos exames médico e psicotécnico, 

devem ser pagas na clínica, em dinheiro, no dia do exame. Ainda na clínica, será tirada a 

foto do candidato, que constará na Permissão para Dirigir (PPD) e posteriormente, na 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O resultado dos exames é informado no mesmo 

dia ao candidato, assim como o motivo de reprovação, caso aconteça. Se considerado 

apto, o candidato poderá escolher um Centro de Formação de Condutores (CFC) 

credenciado pelo DETRAN/MG, para iniciar as aulas de legislação. 

 

Caso o candidato não possa comparecer à clínica na data agendada, este poderá marcar 

uma nova data, sem que seja necessário qualquer pagamento adicional. 

 
Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade (Original) 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

- Comprovante de endereço recente* (Original) 

 

*O comprovante de endereço deverá estar em nome do próprio interessado ou parente 

próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação de documento original 

que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o condutor não possua comprovante de 

endereço em seu nome e nem no nome das pessoas anteriormente descritas, é 

necessário levar, além do comprovante de endereço, declaração de residência por escrito 

(original) constando nome completo do condutor, número da Carteira de Identidade (CI), 

endereço atual e assinatura. 

 

Agendamento ou reagendamento do Exame Médico e Psicotécnico   

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/agendamento-e-

ou-reagendamento-do-exame-medico-e-psicotecnico) 

 

Consulte os Centros de Formação de Condutores conveniados 
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(https://www.detran.mg.gov.br/%20https:/www.detran.mg.gov.br/parceiros-

credenciados/centros-de-formacao-de-condutores/consulta-centros-de-formacao) 

 
3º Passo - Curso Teórico Técnico  
 

O Curso Teórico Técnico (Curso de Legislação) é obrigatório e o candidato deverá cursar 

no mínimo 45 horas/aula sobre a legislação de trânsito. Para acesso do candidato às 

aulas, cada CFC conta com o controle de acesso biométrico. Após o término do curso, o 

candidato deve efetuar o pagamento da DAE da Prova de Legislação e fazer o 

agendamento do exame.  

DAE - Exame de Legislação 

(https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/018/005446/40000/EXAME_

LEGISL%7CREPET.-PRIMEIRA_HABILITACAO/unidade(s)/) 

 

4º Passo - Prova de Legislação  
 

O agendamento da data da prova, assim como a emissão da DAE, poderão ser feitos pelo 

candidato no site do DETRAN/MG, ou pessoalmente na sede do Departamento de 

Trânsito em Belo Horizonte, na CIRETRAN das cidades do interior, ou em um Centro de 

Formação de Condutores (CFC). Será emitido um comprovante de agendamento 

contendo dia, horário e local em que o exame será realizado. O candidato poderá 

escolher dia, local e turno de realização da prova, mas não o horário. Para ser aprovado 

no exame de Legislação, a pontuação do candidato deve ser igual ou superior a 21 

pontos. É possível consultar o resultado no site do DETRAN/MG. 

 

Candidato reprovado: Se reprovado, o candidato poderá realizar novo exame após 15 

dias. A remarcação poderá ser feita a partir de 2 dias úteis da reprovação, mediante o 

pagamento de novo Documento de Arrecadação Estadual (DAE). 

 

Candidato ausente: O candidato que não comparecer à Prova de Legislação, pode marcar 

um novo exame, após o pagamento de nova DAE . 
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Agendar Exame de Legislação  

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/agendar-

exame-legislacao) 

 

Consultar o Resultado do Exame de Legislação  

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/consultar-

resultado-exame-legislacao) 

 
5º Passo - Simulador de Direção 
 

Para obtenção da categoria B na CNH, o candidato deve fazer no mínimo cinco aulas (e 

no máximo oito) no simulador de direção. O valor das aulas no simulador é estipulado por 

cada CFC. 

As normas sobre uso do simulador de direção estão na Portaria 1.377, de 9 de novembro 

de 2015. 
 
6º Passo - Curso de prática veicular  
 

Após aprovação na prova de legislação, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de 

Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) antes de iniciar as aulas práticas. É 

necessário que o candidato tenha realizado no mínimo 25 horas/aula de prática veicular 

(destas, até oito podem ser feitas no simulador de direção) antes de marcar o exame de 

Direção Veicular para categoria B. Para obtenção da categoria A, é necessário fazer no 

mínimo 20 horas/aula, sendo 4h/aula no período noturno (Resolução do CONTRAN 

493/2014);  

DAE - Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV)  

(https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/023/004084/40000/EXPEDIC

AO_DE_LICENCA_DE_APRENDIZAGEM/unidade(s)/) 
 
7º Passo - Exame de Direção Veicular  
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https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/023/004084/40000/EXPEDICAO_DE_LICENCA_DE_APRENDIZAGEM/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/023/004084/40000/EXPEDICAO_DE_LICENCA_DE_APRENDIZAGEM/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/023/004084/40000/EXPEDICAO_DE_LICENCA_DE_APRENDIZAGEM/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/023/004084/40000/EXPEDICAO_DE_LICENCA_DE_APRENDIZAGEM/unidade(s)/)


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
275/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

Para agendamento do exame prático de Direção Veicular, é necessário efetuar o 

pagamento da DAE do Exame de Direção. O exame é marcado pelo Centro de Formação 

de Condutores (CFC) e o dia, horário e local de realização da prova é escolhido pela 

Delegacia de Trânsito de cada cidade. 

Candidato reprovado: Se reprovado, o candidato poderá realizar novo exame após 15 

dias. O agendamento deverá ser feito no CFC, na semana seguinte à semana da 

reprovação, mediante o pagamento de nova DAE. 

Candidato ausente: O candidato que não comparecer ao Exame de Direção Veicular, 

pode marcar um novo exame, após o pagamento de nova DAE. 

DAE - Exame de Direção Veicular 

(https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/019/005446/40000/EXAME_

DE_DIRECAO_OU_REPETENCIA/unidade(s)/) 

 

Permissão para Dirigir (PDD) 
 

Para residentes de Belo Horizonte/MG, a PPD será entregue 24 horas após a aprovação 

na Prova Prática de Direção Veicular. Para residentes do interior de Minas Gerais, o 

documento é enviado via correio para o endereço informado pelo candidato durante a 

inscrição e é entregue em até sete dias úteis. A Permissão para Dirigir (PDD), é válida por 

um ano e se nesse período o condutor não tiver vinculado em seu nome nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média nos últimos doze meses, 

este pode solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.  

Entrega da Permissão para Dirigir (PPD)   

Solicitar CNH definitiva 

 

Valor cobrado pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) 
 

Não há regulamentação de preços cobrados pelos Centros de Formação de Condutores 

(CFC) para prestarem seus serviços, sendo de livre escolha do candidato se dirigir àquele 

de sua preferência. Antes de iniciar qualquer procedimento no CFC, o candidato poderá 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/019/005446/40000/EXAME_DE_DIRECAO_OU_REPETENCIA/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/019/005446/40000/EXAME_DE_DIRECAO_OU_REPETENCIA/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/019/005446/40000/EXAME_DE_DIRECAO_OU_REPETENCIA/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/019/005446/40000/EXAME_DE_DIRECAO_OU_REPETENCIA/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/entrega-da-permissao-para-dirigir-ppd
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/cnh-e-permissao-para-dirigir/solicitar-cnh-definitiva
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pesquisar os valores cobrados pelos serviços que são prestados pelos Centros de 

Formação de Condutores credenciados para realização do curso. 

 

Caso se sentir lesado pela cobrança de preços abusivos, deverá procurar o Serviço de 

Proteção ao Consumidor (Procon) para reclamação e instruções de como proceder. 

Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN/MG podem ser pesquisadas na 

Delegacia de Trânsito de sua cidade, ou no site do DETRAN/MG, na descrição do serviço 

requerido - taxas. Em caso de dúvidas, ligue 155. 

 

Consulte a lista de serviços para emissão do DAE - Taxas  

 
Guias de Arrecadação Estadual para o processo de obtenção da Permissão para 
Dirigir (PPD): 
Inscrição para Primeira Habilitação: R$ 65,03 

Exame Médico: R$ 115,97 (Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

(Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 
Exame de Legislação ou Repetência: R$ 65,03 

Expedição de Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV): R$ 48,77 

Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

4.2.5.2. Cadastramento Inicial do Candidato128 
 
Descrição 
 
O interessado à obtenção da Permissão para Dirigir (PPD) deverá preencher o formulário 

de inscrição inicial, agendar data e horário para realização dos exames médico e 

psicotécnico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 
Exames Médico e Psicotécnico 

  

                                                        
128 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-inicial, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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O candidato não poderá escolher o local em que fará os exames, mas poderá escolher 

data e horário, conforme disponibilidade das clínicas. A taxa dos exames médico e 

psicotécnico, devem ser pagas na clínica, em dinheiro, no dia do exame. Ainda na clínica, 

será tirada a foto do candidato, que constará na Permissão para Dirigir (PPD) e 

posteriormente, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

O resultado de cada exame é informado ao candidato no mesmo dia, assim como o 

motivo da reprovação, caso aconteça. Se considerado apto, o candidato poderá escolher 

um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado pelo DETRAN-MG, para 

iniciar as aulas de legislação. Caso o candidato não possa comparecer à clínica na data 

agendada, este poderá agendar uma nova data, sem que seja necessário qualquer 

pagamento adicional. Para mais informações sobre o processo de obtenção da Permissão 

para Dirigir (PPD), clique aqui. (https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-

quero-ser-condutor/como-obter-a-primeira-habilitacao) 

 

Documentos necessários 
 
 Para inscrição e exames médico e psicotécnico: 

- Documento de identidade (Original); 

- CPF (Original); 

- Comprovante de endereço (Original) - O comprovante de endereço deverá estar em 

nome do próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante 

apresentação de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o 

condutor não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das 

pessoas anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de endereço, 

declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do condutor, 

número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

 
Valor 
 
- Inscrição para Exame de Habilitação: R$ 65,03 

- Exame médico: R$ 115,97 (Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência R$ 112,04 (Deve ser pago na clínica, em 

dinheiro) 

- Exame de Legislação ou Repetência: R$ 65,03 

- Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

- Expedição de Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

 

Clique aqui para acessar o serviço. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-

inicial) 

 

 

4.2.5.3. Emitir segunda via do DAE (Cadastramento inicial do candidato)129 
 
Descrição 
 
Clique aqui (https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/015/005446/40000/INSCRIC

AO_PARA_EXAME_DE_HABILITACAO/unidade(s)/) para acessar a 2ª Via do Documento 

                                                        
129 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/emitir-a-segunda-via-do-documento-de-arrecadacao-estadual-inscricao-inicial-
do-candidato, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-inicial
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-inicial
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/015/005446/40000/INSCRICAO_PARA_EXAME_DE_HABILITACAO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/015/005446/40000/INSCRICAO_PARA_EXAME_DE_HABILITACAO/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/015/005446/40000/INSCRICAO_PARA_EXAME_DE_HABILITACAO/unidade(s)/)
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/015/005446/40000/INSCRICAO_PARA_EXAME_DE_HABILITACAO/unidade(s)/)
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de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao Cadastro Inicial para obtenção de Permissão 

para Dirigir (PPD), caso tenha havido: 

- Extravio da via de pagamento; 

- Erro de impressão; 

- Código de barra ilegível; 

- Ou qualquer problema no documento que dificulte o pagamento. 

 
Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade atualizada 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
 
Valor 
 
Gratuito. 

4.2.5.4. Marcação de exame de legislação do candidato130 
 
Descrição 
 
Serviço eletrônico para agendar o Exame de Legislação do candidato.  

Veja abaixo os passos para a marcação do Exame de Legislação: 

- Clique aqui para preencher o formulário e emitir o Documento de Arrecadação Estadual 

(DAE), efetue o pagamento em qualquer banco credenciado (Banco do Brasil, Bancoob, 

Bradesco, Itaú, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas).  

- Com o DAE devidamente pago, preencha o formulário disponível no link abaixo. 

- Imprima o comprovante do agendamento.  

Orientamos que candidatos residentes no interior de Minas Gerais confirmem na 

CIRETRAN responsável pela cidade os dias disponíveis para marcação do 

exame. Consulte aqui o endereço e o telefone das unidades de trânsito. 

 

                                                        
130 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/agendar-exame-legislacao, acesso em 30/09/2017 
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https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/018/006503/40000/EXAME_LEGISL%7CREPET.-PRIMEIRA_HABILITACAO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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Documentos necessários 
 
- Carteira de Identidade atualizada (original) ou equivalente. 

 
Valor 
 
- Marcação da Prova para Exame de Legislação - Candidato: R$ 65,03. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/agendar-

exame-legislacao) 

 

 

4.2.5.5. Consultar Resultado do Exame de Legislação131 
 
Descrição 
 
Serviço eletrônico para consultar o resultado obtido no Exame de Legislação. Não será 

informada a pontuação na prova, apenas se o candidato foi aprovado ou reprovado. 

Consultando o resultado: 

  

                                                        
131 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/consultar-resultado-exame-legislacao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/agendar-exame-legislacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/agendar-exame-legislacao
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1º.Acesse o formulário eletrônico e preencha os campos com os dados do candidato. 

  

2º. Acione o botão "pesquisar" para confirmar as informações inseridas no formulário 

eletrônico e visualizar o resultado. 

 
Documentos necessários 
- Carteira de Identidade 

- CPF 

 
Valor 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/consultar-

resultado-exame-legislacao) 

 

 

4.2.5.6. Reinicio do processo de habilitação132 
 
Descrição 
 

                                                        
132 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/reinicio-do-processo-de-habilitacao, acesso em 30/09/2017 
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O candidato que não concluir o processo de habilitação em 12 meses, a contar da data do 

requerimento do serviço, deverá reiniciar o processo. Todo candidato poderá reiniciar o 

processo de habilitação até 60 dias antes de completar 1 ano de cadastro no 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG). 

 

Conforme a Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), parágrafo 3º, 

todos os processos terão validade de 12 meses a partir da data de entrada do 

requerimento. Todas as regras que não constarem na descrição dos reinícios, deverão 

ser tratadas por casos específicos diretamente nas Unidades de Atendimento do 

DETRAN/MG. 

 
Documentos necessários 
 
- Documento de identidade (original); 

- CPF (original); 

- Recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE); 

- Recolhimento de Taxas de exame psicotécnico/médico; 

- Comprovante de endereço - O comprovante de endereço deverá estar em nome do 

próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante 

apresentação de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o 

condutor não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das 

pessoas anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de endereço, 

declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do condutor, 

número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

 
Valor 
 
-Inscrição para Primeira Habilitação: R$ 65,03 

- Exame Médico: R$ 115,97 (Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 (Deve 

ser pago na clínica, em dinheiro) 

- Exame de Legislação ou Repetência: R$ 65,03 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Expedição de Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV): R$ 48,77 

- Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

 
Orientações para o serviço 
 

Apenas os exames considerados aptos no DETRAN/MG serão reaproveitados, conforme 

as regras abaixo: 

1º. Reinício: 

- O 1º reinício se dá após o vencimento de 1 ano do início do processo de habilitação; 

- Poderá ser feito em até 60 dias antes do vencimento do processo; 

- Aproveitam-se os exames médico e psicotécnico que estiverem válidos; 

- Aproveitam-se os cursos teórico técnico (legislação) e prática veicular (direção).  

2º. Reinício: 

- O 2º reinício se dá após o vencimento de 1 ano do 1º reinício do processo de 

habilitação; 

- Poderá ser feito em até 60 dias antes do vencimento do processo; 

- Aproveitam-se os exames médico e psicotécnico que estiverem válidos; 

- Aproveitam-se os cursos teórico técnico (legislação) e prática veicular (direção) desde 

que na data da solicitação do serviço, a data de início do curso teórico técnico seja menor 

ou igual a 1 ano.  

Vencimento do Exame Médico: 

- Vencido o exame médico, o candidato deverá reiniciar o processo de habilitação, 

devendo refazer todo o processo desde o início, compreendendo: inscrição inicial, exame 

médico e psicotécnico, curso de legislação, prova de legislação, simulador de direção 

(para categoria B), curso de direção veicular e prova de direção; 

- O reinício poderá ser feito em até 60 dias antes do vencimento do processo. 

O candidato que desejar reiniciar o processo de habilitação, deverá procurar a sede do 

DETRAN-MG ou a CIRETRAN responsável pela cidade. 

Preço cobrado pelo CFC: 

Não há regulamentação de preços cobrados pelos CFC para prestarem seus serviços, 

sendo de livre escolha do candidato se dirigir àquele de sua preferência. O candidato 

antes de iniciar qualquer procedimento no CFC poderá pesquisar os valores cobrados 
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pelos serviços que são prestados pelos Centros de Formação de Condutores 

Credenciado para realização do curso. Caso se sentir lesado pela cobrança de preços 

abusivos, deverá procurar o Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon) para 

reclamação e instruções de como proceder. 

 

Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN/MG podem ser pesquisadas nas 

informações dos serviços na área de atendimento e/ou na descrição do serviço requerido 

- taxas. 

4.2.6. ALTERAÇÃO DE DADOS 
 
Alteração de dados 

• Alteração de Endereço da CNH 

• Inclusão de Atividade Remunerada 

• Alteração de Dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

4.2.6.1. Alteração de Endereço da CNH133 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar alterar o endereço no sistema do Departamento de Trânsito de 

Minas Gerais (DETRAN-MG) deverá proceder da seguinte forma:  

- MUDANÇA DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO 

Preencha o formulário eletrônico disponível no link abaixo. Após inserir os dados da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do novo endereço, confirme. O endereço foi 

alterado no banco de dados da CNH no DETRAN/MG. 

- MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO MUNICÍPIO EM MG 

Comparecer à sede do DETRAN-MG ou à CIRETRAN responsável pelo município da 

nova residência com os documentos necessários para efetuar o procedimento. 

 

                                                        
133 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/alteracao-de-endereco, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/outros-servicos-e-taxas/lista-de-servicos-para-emissao-do-dae
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/alteracao-de-endereco
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/inclusao-de-atividade-remunerada
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/outras-alteracoes-cadastrais
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Para alterar também o endereço do seu VEÍCULO no sistema do Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), acesse um dos links abaixo: 

- Alteração de endereço dentro do município 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco) 

- Alteração de endereço para outro município em MG 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-

municipio-em-mg) 

 
Documentos necessários 
 
Mudança de endereço no mesmo município: 

O procedimento é realizado pelo site e não é necessário que o condutor compareça ao 

DETRAN/CIRETRAN para apresentar documentos. 

Mudança de endereço para outro município: 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original; 

Comprovante de endereço* original. 

*O comprovante de endereço deverá estar em nome do próprio interessado ou parente 

próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação de documento original 

que comprove o parentesco ou estado civil. Obs.: Caso o condutor não possua 

comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das pessoas anteriormente 

descritas, é necessário levar, além do comprovante de endereço, declaração de 

residência por escrito (original, com firma reconhecida) constando nome completo do 

condutor, número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

 
Valor 
 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/alteracao-de-endereco) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/alteracao-de-endereco-para-outro-municipio-em-mg
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/alteracao-de-endereco
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4.2.6.2. Inclusão de Atividade Remunerada134 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar incluir Atividade Remunerada na Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) deverá fazer o exame psicotécnico. Não é 

necessário comparecer ao DETRAN/CIRETRAN. Os documentos deverão ser 

apresentados na clínica, no dia do exame. 
 
Orientações 
 

Preencha o formulário abaixo, escolha data e hora do exame psicotécnico e efetue o 

pagamento da DAE de alteração de dados. A taxa para realização do Exame Psicotécnico 

deve ser paga em dinheiro na clínica, no dia agendado para o exame. Considerado apto, 

a CNH alterada será entregue pelos Correios em até sete dias úteis no endereço do 

condutor que está registrado no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN-MG).  

                                                        
134 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/inclusao-de-atividade-remunerada, acesso em 30/09/2017 
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Para emitir a 2ª via da DAE de alteração de dados, clique 

aqui. (https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-

/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/026/007226/40000/ALTERA

CAO_DE_DADOS_DA_HABILITACAO/unidade(s)/) 

 
Documentos necessários 
 
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Identidade (CI) - O documento 

apresentado deve ser original. 

 

Valor 
 
- DAE de Alteração de dados: R$ 78,03 

- Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 (Deve 

ser pago na clínica, em dinheiro) 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/inclusao-de-atividade-

remunerada) 

 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/026/007226/40000/ALTERACAO_DE_DADOS_DA_HABILITACAO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/inclusao-de-atividade-remunerada
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4.2.6.3. Alteração de Dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)135 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar incluir, alterar ou corrigir dados na Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) deverá apresentar na sede do 

DETRAN-MG ou na Delegacia de Trânsito responsável por sua cidade, os documentos 

exigidos para cada tipo de alteração*.  

  

*Para Exclusão de Lentes Corretivas não é necessário comparecer ao 

DETRAN/CIRETRAN. Os documentos deverão ser apresentados na clínica, no dia do 

exame. 

  

Após alteração dos dados no sistema do DETRAN/MG, efetue o pagamento do 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de alteração de dados na rede bancária 

credenciada. A CNH alterada será entregue em até sete dias úteis no endereço do 

condutor que está registrado no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN-MG).  

 
- Exclusão de lentes corretivas 
 

Preencha o formulário abaixo, escolha data e hora do exame médico e efetue o 

pagamento da DAE de renovação de CNH. A taxa para realização de Exame Médico deve 

ser paga em dinheiro na clínica, no dia agendado para o exame. O condutor deve levar 

para o exame médico o laudo médico constatando que o condutor não necessita mais do 

uso de lentes corretivas. Considerado apto, a CNH alterada será entregue pelos Correios 

em até sete dias úteis. 

 

Para saber sobre os tipos de alterações de dados abaixo, CLIQUE AQUI 

(https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/comunicados/comunicados/468-outras-

alteracoes-de-dados-da-cnh): 
                                                        
135 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/outras-alteracoes-cadastrais, acesso em 30/09/2017 
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https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/026/007226/40000/ALTERACAO_DE_DADOS_DA_HABILITACAO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/comunicados/comunicados/468-outras-alteracoes-de-dados-da-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/comunicados/comunicados/468-outras-alteracoes-de-dados-da-cnh
https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran/comunicados/comunicados/468-outras-alteracoes-de-dados-da-cnh
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- Alteração/Correção de nome, datas, número de CPF ou da identidade 

- Alteração de Fotografia 

- Alteração de Assinatura 

 
 
Documentos necessários 
 
Documentos originais: 
- EXCLUSÃO DE LENTES CORRETIVAS: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 

Carteira de Identidade (CI) e Laudo médico. 

- ALTERAÇÃO DE FOTOGRAFIA: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de 

Identidade (CI). 

- ALTERAÇÃO DE ASSINATURA: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de 

Identidade (CI). 

- ALTERAÇÃO/CORREÇÃO DO NOME DO CONDUTOR / NOME DOS PAIS / DATA DE 

NASCIMENTO / NÚMERO DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU DA 

CARTEIRA DE IDENTIDADE (CI): Carteira de Identidade (CI) alterada, Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) alterado, Certidão de nascimento ou certidão de casamento alterada 

e Caso houver determinação judicial, cópia do documento fornecido pelo juiz. 

 
Valor 
 
- DAE de Alteração de dados: R$ 78,03 

- DAE de Renovação de CNH: R$ 78,03 

- Exame médico: R$ 115,97 (Deve ser pago na clínica, em dinheiro) 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/alteracao-de-dados/outras-alteracoes-

cadastrais) 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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4.2.7. NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 
 

Necessidades Especiais (PNE) 

• Como Tirar a Habilitação 

• Reabilitação para condutores com deficiência 

4.2.7.1. Como tirar a habilitação136 
 

Descrição 
 

O interessado à obtenção da Permissão para Dirigir para Pessoas com Deficiência deverá 

preencher o formulário de inscrição inicial disponível AQUI 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/1-habilitacao-quero-ser-condutor/inscricao-

inicial) 

 ou comparecer no Centro de Formação de Condutores (CFC) ou Unidades de 

Atendimento do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG). 

                                                        
136 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiais-pne/como-tirar-a-habilitacao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiais-pne
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiais-pne/como-tirar-a-habilitacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiais-pne/reabilitacao-de-condutores-com-deficiencia
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O candidato deverá ter 18 anos completos (penalmente imputável); saber ler e escrever; 

possuir documento de identidade ou equivalente e possuir Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), além da documentação exigida efetuar o pagamento de taxa para este serviço. 

 
Documentos necessários 
 
- 01 (uma) Foto 3x4 recente (para o interior ou CNH de outros Estados); 

- Documento de arrecadação estadual (DAE) quitado; 

- Laudo Psicotécnico e Médico. 

- CPF (original e cópia); 

- Carteira de identidade atualizada (original e cópia) ou outro documento equivalente; 

- Comprovante de endereço - O comprovante de endereço deverá estar em nome do 

próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante 

apresentação de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o 

condutor não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das 

pessoas anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de endereço, 

declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do condutor, 

número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

 

Valor 
 
- Inscrição para Exame de Habilitação: R$ 65,03 

- Exame médico: R$ 115,97 (Taxa a ser paga na clínica, em dinheiro) 

- Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 (Taxa a 

ser paga na clínica, em dinheiro) 

- Exame de Legislação ou Repetência: R$ 65,03 

- Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

- Expedição de Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

 

 
Orientações para o serviço 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Exame Psicotécnico e Médico  

O candidato deverá realizar os exames psicotécnicos e médicos nas clínicas 

credenciadas pelo DETRAN-MG no município de sua residência. 

- Seção de Exames Especiais 

Com a sua avaliação médica, caso julgado necessário, o candidato será encaminhado 

para avaliação específica conforme sua necessidade na seção de exames especiais do 

DETRAN-MG. O condutor deverá agendar o atendimento nessa seção em Belo Horizonte. 

O telefone para agendamento será informado pela clínica, após o exame médico. 

- Curso Teórico Técnico 

Procurar um CFC credenciado de sua preferência para realização do curso teórico técnico 

(Curso de Legislação), obrigatório, de 45 horas/aula, sobre aspectos do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). 

- Prova de Legislação 

Após a conclusão do curso, mediante pagamento do Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE), o candidato poderá marcar a prova de legislação através do link no 

serviço requerido, CFC ou Unidade de Atendimento do DETRAN-MG.  

Local da Prova de Legislação: O endereço onde será realizada a prova constará no 

comprovante de marcação. 

Candidato reprovado: Se reprovado, após 15 dias poderá realizar novo exame e a 

remarcação a partir de 2 dias úteis da reprovação, mediante o pagamento de novo DAE.  

Candidato ausente: O candidato que não comparecer à Prova de Legislação, mediante o 

pagamento de novo DAE remarcar um novo exame. 

- Candidato Aprovado na Prova de Legislação  

Prova de Direção  

Permissão para Dirigir  

Desconto sobre aquisição de veículos 

- É importante salientar que o DETRAN/MG é responsável somente pelo processo de 

habilitação do deficiente, e que o desconto para compra do veículo é de competência 

exclusiva da Receita Federal e Receita Estadual. 

- Preço cobrado pelo CFC: 

- Não há regulamentação de preços cobrados pelos CFC para prestarem seus serviços, 

sendo de livre escolha do candidato se dirigir àquele de sua preferência. 

mailto:contato@despminas.com.br
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- O candidato antes de iniciar qualquer procedimento no CFC poderá pesquisar os valores 

cobrados pelos serviços que são prestados pelos Centros de Formação de Condutores 

Credenciado para realização do curso. 

- Caso se sentir lesado pela cobrança de preços abusivos, deverá procurar o Serviço de 

Proteção ao Consumidor (PROCON) para reclamação e instruções de como proceder. 

- Todas as taxas e obrigações legais do DETRAN/MG podem ser pesquisadas nas 

informações dos serviços na área de atendimento e/ou na descrição do serviço requerido 

- taxas. 

4.2.7.2. Reabilitação para condutores com deficiência137 
 
Descrição 
 
O condutor habilitado que necessitar de reabilitação em decorrência de alguma 

deficiência deverá comparecer no Centro de Formação de Condutores (CFC) ou 

Unidades de Atendimento do DETRAN-MG. 

 

Orientações para o serviço 

- Exame Psicotécnico e Médico 

 

O condutor deverá realizar o exame psicotécnico caso esteja vencido ou em caso de 

atividade remunerada. Os exames psicotécnicos e médicos deverão ser realizados nas 

clínicas credenciadas pelo DETRAN-MG no município de sua residência. 

 
Documentos necessários 
 
- 01 (uma) Foto 3x4 recente (para o interior ou CNH de outros Estados); 

- Documento de arrecadação estadual (DAE) quitado; 

- Laudo Psicotécnico e Médico; 

- CPF (original e cópia); 

- Carteira de identidade atualizada (original e cópia) ou outro documento equivalente; 

                                                        
137 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiais-pne/reabilitacao-de-condutores-com-deficiencia, acesso em 30/09/2017 
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- Comprovante de endereço - O comprovante de endereço deverá estar em nome do 

próprio interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante 

apresentação de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o 

condutor não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das 

pessoas anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de endereço, 

declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do condutor, 

número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

 
Valor 
 
- Inscrição para Exame de Habilitação: R$ 65,03 

- Exame médico: R$ 115,97 

- Exame Psicotécnico: R$ 147,98 / Repetência do exame psicotécnico: R$ 112,04 

- Exame de Legislação ou Repetência: R$ 65,03 

- Exame de Direção ou Repetência: R$ 65,03 

- Expedição de Licença de Aprendizagem: R$ 48,77 

- Taxa de Alteração de Dados: R$ 78,03 

4.2.8. PRONTUÁRIO 
 

Prontuário 

• Consulta processos administrativos trânsito 

• Consulta notificação/citação de processo administrativo de trânsito 

• Certidão de prontuário do condutor 

• Transferência Intermunicipal 

• Transferência de Outros Estados - Candidato 

• Transferência de Outros Estados - Condutor 

• Print do Candidato / Condutor 

• Certidão para fins internacionais 

• Baixa de Candidato 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-processos-administrativos-transito
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-notificacao-citacao
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-de-prontuario-ou-print
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-intermunicipal
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-de-outros-estados
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-de-outros-estados-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/print
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-para-fins-internacionais
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/baixa-candidato
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4.2.8.1. Consulta de processos administrativos de trânsito138 
 
Descrição 
 
Serviço eletrônico para consulta de processos administrativos de trânsito. Ao acessar o 

formulário eletrônico no link abaixo, preencha todas as informações. 

 

Veja abaixo os passos para a consulta de processo/citação: 

 

- Acesse o formulário eletrônico, e preencha os campos conforme o exemplo. 

- No final do preenchimento dos campos, acesse o botão pesquisar para concluir o 

formulário eletrônico e visualizar o resultado. 

 
Documentos necessários 
 
Nenhum documento é necessário para a prestação desse serviço. 

 
Valor 
 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-processos-administrativos-

transito) 

 

                                                        
138 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-processos-administrativos-transito, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-processos-administrativos-transito
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-processos-administrativos-transito
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4.2.8.2 Consulta notificação/citação de processos administrativos de trânsito139 
 
Descrição 
 
Serviço eletrônico para consulta de notificação/citação de processos administrativos de 

trânsito. 

 

O condutor ou proprietário tem acesso a todas as informações e detalhes sobre a 

notificação de trânsito. Ao acessar o formulário eletrônico no link abaixo, preencha todas 

as informações. 

 

Veja abaixo os passos para a consulta de processo/citação: 

 

- Acesse o formulário eletrônico, e preencha todos os campos. 

- No final do preenchimento dos campos, acesse o botão pesquisar para concluir o 

formulário eletrônico e visualizar o resultado. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-notificacao-citacao) 

 

                                                        
139 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-notificacao-citacao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/consulta-notificacao-citacao
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4.2.8.3. Certidão de prontuário do condutor140 
 

Descrição 
 
A certidão de prontuário é um documento informativo que apresenta todos os dados da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor com registro sob domínio 

do Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN/MG). 

Para gerar a certidão de prontuário preencha os campos no formulário eletrônico no 

link abaixo. É necessário emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), efetuar o 

pagamento e entrar novamente solicitando a certidão, caso o condutor não tenha pago 

anteriormente. A Certidão de Prontuário gerada no link abaixo tem a mesma veracidade 

daquela emitida na Unidade de Trânsito. O documento pode ser conferido conforme 

imagem disponível para verificação de informações neste sítio. 

 

Documentos necessários 
 
- Carteira de identidade (original); 

- CPF (original); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH para condutores). 

 

                                                        
140 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-de-prontuario-ou-print, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Valor 
 
- Taxa de Expedição de Certidão: R$ 16,26. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-de-prontuario-ou-print) 

 

 

4.2.8.4. Transferência Intermunicipal141 
 
Transferência do Cadastro de Candidato 
 

O candidato que desejar realizar a transferência de inscrição para obtenção de Permissão 

para Dirigir, entre cidades dentro do Estado de Minas Gerais, deverá procurar a 

CIRETRAN da cidade do novo endereço para apresentar os documentos necessários e 

fazer a transferência do cadastro de Candidato.  

Documentos: Carteira de Identidade atualizada (original e cópia), CPF e comprovante de 

endereço* original. 

*O comprovante de endereço deverá estar atualizado (até 90 dias) e em nome do próprio 

interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação 

                                                        
141 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-intermunicipal, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-de-prontuario-ou-print
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de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Obs.: Caso o condutor 

não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das pessoas 

anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de 

endereço, declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do 

condutor, número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura.. 

 

Transferência do Prontuário de Condutor 
  
O condutor interessado em mudar a sua cidade de origem, deverá procurar a delegacia 

de trânsito na sua localidade com os documentos necessários para realizar a 

transferência. Os procedimentos são válidos para processos em aberto no DETRAN-MG, 

nos casos de adição de categoria ou mudança de categoria. O condutor que desejar 

iniciar os procedimentos de adição de categoria ou mudança de categoria, constando a 

nova localidade, deverá procurar a Unidade de Atendimento onde reside. 

 

Documentos necessários: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original e comprovante 

de endereço* original. 

 

*O comprovante de endereço deverá estar atualizado (até 90 dias) e em nome do próprio 

interessado ou parente próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação 

de documento original que comprove o parentesco ou estado civil. Obs.: Caso o condutor 

não possua comprovante de endereço em seu nome e nem no nome das pessoas 

anteriormente descritas, é necessário levar, além do comprovante de 

endereço, declaração de residência por escrito (original) constando nome completo do 

condutor, número da Carteira de Identidade (CI), endereço atual e assinatura. 

4.2.8.5 Transferência de outros estados - Candidato142 
 
Descrição 
 

                                                        
142 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-de-outros-estados, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/Decl.Resid.09.2017.pdf
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O candidato que desejar realizar a transferência de inscrição para obtenção de Permissão 

para Dirigir, de outros estados para o Estado de Minas Gerais deverá se dirigir 

à Delegacia de Trânsito responsável pela cidade onde reside para apresentar os 

documentos necessários e iniciar o processo de transferência do cadastro de Candidato. 
 
Documentos necessários 
 

- Carteira de Identidade (original e cópia); 

- Comprovante de residência de até 90 dias (original e cópia)*; 

*O comprovante de endereço deverá estar em nome do próprio interessado ou parente 

próximo (cônjuge, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação de documento original 

que comprove o parentesco ou estado civil. Caso o condutor não possua comprovante de 

endereço em seu nome e nem no nome das pessoas anteriormente descritas, é 

necessário levar, além do comprovante de endereço, declaração de residência por escrito 

(original) constando nome completo do condutor, número da Carteira de Identidade (CI), 

endereço atual e assinatura. 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas). 
 
Valor 
 

- Taxa de importação de prontuário R$ 78,03. 

 
Transferência do Cadastro de Candidato de Minas Gerais para outros Estados 
 

O candidato interessado em transferir o cadastro de Minas Gerais para outros estados, 

deverá procurar pessoalmente o DETRAN ou CIRETRAN na cidade em que irá residir 

para esclarecer os procedimentos da transferência.  

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/035/007803/40000/REGISTRO_IMP._DE_PRONT._DA_PERMISSAO/unidade(s)/
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4.2.8.6. Transferência de outros estados - Condutor143 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar realizar a transferência de Prontuário do Condutor de outros 

estados para o Estado de Minas Gerais deverá se dirigir à *Delegacia de 

Trânsito responsável pela cidade onde reside para apresentar os documentos 

necessários e iniciar o processo de transferência do Prontuário de Condutor. 

 

*Para transferência de prontuário oriundo do Estado do Pará, o solicitante deverá 

comparecer à sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG), e 

apresentar comprovante de endereço do Estado do Pará. 

 

Será permitida a transferência de Prontuário de Condutor nos casos abaixo: 

- Renovação da Habilitação vencida (CNH); 

- Adição de Categoria; 

- Mudança de Categoria; 

- Carteira de Habilitação Definitiva; 

- 2ª Via de CNH (Em caso de furto, roubo, perda ou extravio. Trazer boletim de 

ocorrência). 

 

Após a transferência para Minas Gerais, o condutor será informado dos procedimentos 

seguintes para conclusão dos serviços solicitados. Todo o procedimento de transferência 

deverá ser concluído na unidade em que foi iniciado o processo. 

 
Documentos necessários 
 

- Carteira de Identidade (original e cópia); 

- Documento de Habilitação - CNH ou PPD (original e cópia); 

- Comprovante de residência de até 90 dias (original e cópia)*; 

                                                        
143 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/transferencia-de-outros-estados-condutor, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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*O comprovante de endereço deverá estar em nome do próprio interessado ou parente 

próximo (cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos), mediante apresentação de 

documento original e cópia que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de 

casamento ou escritura de união estável, certidão de nascimento); 

 

Representação por terceiros: 

Mediante procuração pública lavrada em cartório (original ou cópia autenticada) 

acompanhada dos documentos do condutor e do procurador (cópias e originais ou cópias 

autenticadas). 
 
Valor 
 

- Taxa de importação de prontuário R$ 78,03. 

 
Transferência do Prontuário de Condutor de Minas Gerais para outros Estados 
 

O condutor interessado em transferir o Prontuário de Minas Gerais para outros estados, 

deverá procurar pessoalmente o DETRAN ou CIRETRAN na cidade em que irá residir 

para esclarecer os procedimentos da transferência. 

4.2.8.7. Print do candidato / Condutor144 
 
Descrição 
 
O print é um documento informativo que apresenta dados específicos do Cadastro de 

Candidato ou Prontuário de Condutor. Para gerar o print, o interessado deverá 

comparecer à sede do DETRAN-MG em Belo Horizonte ou à Delegacia de Trânsito em 

sua localidade para solicitar o serviço. 

 

                                                        
144 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/print, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/034/007803/40000/REGISTRO_OU_IMPORTACAO_DE_PRONTUARIO/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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O Print não é um documento gerado no site do DETRAN-MG. O documento original 

possui carimbo e assinatura da autoridade de trânsito. O documento somente pode ser 

requerido pelo interessado, ou por procurador com procuração devidamente autenticada. 
 
Documento necessários 

 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
 
Valor 
 
DAE para emissão de print: R$ 16,26 

4.2.8.8. Certidão para fins internacionais145 
 

A certidão de prontuário para fins internacionais é um documento informativo que 

apresenta todos os dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor com 

registro sob domínio do DETRAN-MG. 

 

Este documento serve para ser apresentado no Departamento de Trânsito de outros 

países. Para gerar esta certidão o interessado deverá comparecer na sede do DETRAN-

MG em Belo Horizonte ou à Delegacia de Trânsito em sua localidade para solicitar o 

serviço. 

 

O documento somente pode ser requerido pelo interessado, ou por procurador com 

procuração devidamente autenticada na Central de Atendimento da Divisão de 

Habilitação. 
 
Documento necessários  

 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

 

                                                        
145 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/certidao-para-fins-internacionais, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/036/001626/40000/EXPEDICAO_DE_CERTIDAO_OU_PRINT_HABILITAC/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
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Valor 
 
- DAE para emissão de Certidão: R$ 16,26 

4.2.8.9. Baixa de Candidato146 
 
Transferência do cadastro de Candidato de Minas Gerais para outros Estados 
 

O candidato interessado em transferir seu cadastro de Minas Gerais para outros estados 

deverá procurar pessoalmente o DETRAN ou CIRETRAN na cidade em que irá residir 

para solicitar a transferência. O DETRAN do outro Estado solicitará diretamente ao 

DETRAN-MG o cadastro do candidato, que será automaticamente baixado em Minas 

Gerais. 

 
Baixa de cadastro de Candidato que permanecerá em Minas Gerais 
 

O candidato que deseja dar baixa no seu cadastro de candidato à Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) em Minas Gerais deverá solicitar a exclusão do cadastro ao DETRAN-

MG. Preencha o requerimento abaixo, reconheça firma por autenticidade, anexe a cópia 

da Carteira de Identidade atualizada e envie pelos Correios para a sede do Departamento 

de Trânsito de Minas Gerais (Av. João Pinheiro, 417, Boa Viagem, Belo Horizonte-MG, 

CEP 30.130-183). A solicitação também pode ser protocolada pessoalmente no setor de 

protocolo, no mesmo endereço. 

Requerimento de baixa de candidato 
 
Baixa de cadastro de Candidato que reside em outro Estado 
 

O candidato que mudou-se para outro Estado e deseja excluir seu cadastro de candidato 

à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais, deverá procurar 

pessoalmente o DETRAN ou CIRETRAN na cidade em que reside para solicitar a 

                                                        
146 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/prontuario/baixa-candidato, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/component/servicosmg/servico/-/comum/buscar_dados_taxa/preencher_dados_habilitacao/2/036/001626/40000/EXPEDICAO_DE_CERTIDAO_OU_PRINT_HABILITAC/unidade(s)/
https://www.detran.mg.gov.br/images/reqbaixacandidato.pdf
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exclusão. O DETRAN do outro Estado solicitará diretamente ao DETRAN-MG a baixa do 

cadastro do candidato. 

4.3. INFRAÇÕES 

4.3.1. DEFESA DA AUTUAÇÃO 
 

Defesa da autuação 

• Orientações 

• Defesa da autuação DETRAN/MG 

• Resultado da defesa de Autuação DETRAN/MG 

• Requerimento de cópia de auto de infração 

4.3.1.1. Orientações do processo147 
 

A Defesa da Autuação ou Defesa Prévia consiste na indicação de erros ou 

inconsistências que possam ser verificados na Notificação de Autuação de Infração de 

Trânsito ou no Auto de Infração de Trânsito.  

 

Este procedimento visa o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito antes que seja 

aplicada uma penalidade. 

 

A Defesa da Autuação (Defesa Prévia) deverá ser apresentada apenas nos casos que 

apresentem erro formal no Auto de Infração ou na Notificação de Autuação do 

Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) como: 

 

- erro na marca/cor do veículo; 

- placa descrita erroneamente; 

- local da infração incompleto ou; 

- existência de outros itens que possuam falhas. 

 

                                                        
147 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/orientacoes-do-processo, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/orientacoes-do-processo
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-da-autuacao-detran-mg
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/requerimento-de-copia-de-auto-de-infracao
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Para entrar com recurso na Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARI) 

(primeira instância) não é necessário entrar inicialmente com requerimento para Defesa 

de Autuação; basta aguardar o recebimento por via postal da Notificação de Imposição de 

Penalidade no endereço do proprietário do veículo. Autuação não é multa. A multa é uma 

penalidade imposta após a autuação de uma infração de trânsito. Além disso, a autuação 

pode gerar multa ou não. Orientações para o serviço 

 
Procedimento: 
 

Preencha o formulário(https://www.detran.mg.gov.br/images/recursojari2017.pdf), anexe 

cópia da CNH válida ou da Carteira de Identidade atualizada e protocole na Jari - Rua 

Bernardo Guimarães, 1468, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30140-081. Caso prefira 

não utilizar o formulário, o requerente pode optar por carta (de próprio punho, digitada em 

computador ou à máquina) que contenha as mesmas informações solicitadas no 

formulário padrão. Na impossibilidade de protocolar a defesa pessoalmente, os 

documentos podem ser postados nos Correios com Aviso de Recebimento (AR) 

endereçada à unidade de atendimento do DETRAN-MG. 
 
Infrações registradas fora de Minas Gerais: 
 

Se a infração for cometida fora do Estado por veículos registrados em Minas Gerais, a 

defesa poderá ser protocolada no DETRAN-MG (Rua Bernardo Guimarães, 1468, 

Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30140-081) ou enviada ao órgão autuador, cujo 

endereço consta na notificação recebida. Se o condutor for notificado por mais de uma 

infração, deverá fazer uma defesa para cada autuação, que deverão ser entregues 

separadamente. A decisão da análise da Defesa da Autuação pode ser acompanhada 

pelo site do DETRAN-MG. 

 

Ao receber a Notificação da Autuação, o proprietário do veículo deverá ficar atento à data 

para entrega do Formulário para Identificação do Condutor Infrator (FICI), junto ao órgão 

autuador, pois a data limite é a mesma para a Defesa da Autuação. Quem pode assinar a 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/recursojari2017.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg
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Defesa, exclusivamente: o proprietário do veículo, o condutor identificado no momento da 

autuação ou através do FICI, advogado inscrito na OAB com instrumento de procuração. 

 
-> Resultado da defesa de Autuação 

 
Diferença entre Defesa de Autuação e Recurso: 
 

A Defesa da Autuação não deve ser confundida com o Recurso contra penalidade de 

multa. No Recurso há contestação do mérito da autuação e deve ser apresentado às 

Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) - 1ª instância. 

 

O condutor que discordar da Autuação aplicada pelo Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais pode elaborar sua defesa e enviá-la ao órgão autuador até a data limite que consta 

na Notificação da Autuação recebida.  

 

Acolhida a defesa, o auto de infração será cancelado, seu registro arquivado e o 

DETRAN-MG comunicará o fato ao proprietário do veículo através de carta. Em caso do 

Não Acolhimento da defesa ou se o condutor não a fizer, o DETRAN-MG aplicará a Multa, 

expedindo Notificação da Penalidade (o endereço do proprietário do veículo deverá estar 

atualizado no banco de dados do DETRAN-MG). Sendo o DETRAN-MG o órgão 

autuador, o condutor deverá protocolar a defesa no Protocolo Geral, no endereço listado 

abaixo. Caso contrário, deverá enviá-la ao órgão autuador responsável, cujo endereço 

consta na notificação de autuação . 

 
Pré-Requisitos 
 

- Cada processo de Defesa de Autuação poderá ter apenas um Auto de Infração ou 

Notificação de Autuação como objeto. 

- A Defesa de Autuação é direcionada para o Departamento de Trânsito. 

- A Defesa de Autuação deverá se limitar a discutir erros formais ou de inconsistência, 

como: 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg
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a) Erro de digitação; 

b) Divergência de marca, modelo e espécie; 

c) Divergência significativa de cor; 

d) Incorreção na identificação do local; 

e) Cruzamento de via ou interseção inexistente. 

 

- A indicação do condutor/infrator, nas hipóteses previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro e na legislação complementar, deverá ser realizada separadamente da Defesa 

de Autuação. 

 

- O prazo para a propositura da Defesa de Autuação será de 30 dias, contados da data da 

expedição da Notificação de Autuação ou do Auto de Infração, levando-se em 

consideração o maior prazo em benefício do notificado. 

 

Defesa apresentada após o prazo: a Defesa de Autuação, quando interposta após o prazo 

estabelecido ou posteriormente à aplicação da penalidade de multa, será recebida e 

conhecida como recurso, cujo julgamento competirá à Junta Administrativa de Recursos 

de Infrações. 

 

- A requisição para a Defesa de Autuação poderá ser entregue na Circunscrição Regional 

de Trânsito (CIRETRAN) de registro do veículo ou na CIRETRAN do local da infração, 

pessoalmente ou por remessa postal, juntamente com todos os documentos necessários. 

 

- Na hipótese de requerimento encaminhado por remessa postal, a data considerada para 

análise da tempestividade da Defesa de Autuação será aquela declarada pelos Correios 

como data de recebimento. 

 

- São legítimos para recorrer: Proprietário do veículo ou condutor identificado na infração. 

4.3.1.2. Defesa da autuação DETRAN/MG148 

                                                        
148 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-da-autuacao-detran-mg, acesso em 30/09/2017 
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O condutor que desejar iniciar o processo de defesa de autuação deverá preencher o 

formulário próprio para dar entrada no DETRAN/MG sobre as questões de defesa de 

autuação. 

 

Para conhecer os procedimentos necessários e iniciar o processo de defesa de autuação, 

acesse o formulário disponível no link abaixo. O formulário deverá ser impresso, 

preenchido (manualmente), e apresentado junto aos documentos necessários do 

processo para defesa de autuação no DETRAN/MG. 

 

Formulário padrão (formato PDF - tamanho 51.3 KB) 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/formularios/Formulario-DA-e-JARI.pdf) 

 
Como proceder: 
 

- Imprima e preencha o formulário padrão; 

- Anexe os documentos solicitados; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao DETRAN/MG sede para protocolar a 

documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade. 
 
Em caso de envio pelo Correio: 
 

- O recurso pode também ser encaminhado pelo correio para o setor responsável pelo 

serviço no DETRAN/MG (Defesa de Autuação) da capital. Consulte nas Unidades de 

Atendimento o endereço onde o serviço é prestado para o recebimento via correio. 

4.3.1.3. Resultado da defesa de Autuação DETRAN/MG149 
 

Descrição 

                                                        
149 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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O condutor que desejar consultar o resultado da defesa de autuação deverá preencher o 

formulário eletrônico disponível no Link abaixo.  

 

O preenchimento dos campos no formulário eletrônico é obrigatório. Tenha em mãos os 

documentos necessários e o número do protocolo de requerimento de defesa de 

autuação para a consulta (online). 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg) 

 

 

4.3.1.4. Requerimento de cópia de auto de infração150 
 

O condutor que desejar requerer uma cópia de auto de infração deverá preencher o 

formulário para dar entrada no DETRAN-MG sobre as questões de auto de infração. É 

possível requerer junto ao DETRAN-MG somente cópia de auto de infração cujo órgão 

autuador seja o DETRAN-MG. 

 

O modelo de formulário está disponível no link abaixo, e deverá ser impresso, preenchido 

(manualmente), e apresentado junto a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento 

                                                        
150 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/requerimento-de-copia-de-auto-de-infracao, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/autuacoes/defesa-de-autuacao-detran-mg
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de veículos (CRLV) do veículo e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 

Carteira de Identidade do proprietário do veículo. 

 

Formulário padrão (https://www.detran.mg.gov.br/images/Req.copiaautoinfracao2016.pdf) 

 
Como proceder: 
 

- Preencha o formulário (padrão); 

- Imprima e assine-o; 

- Anexe cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH ou Carteira de Identidade do 

proprietário do veículo; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao DETRAN/MG sede para protocolar a 

documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade ou envie por meio dos Correios por AR para o endereço 

Rua Bernardo Guimarães, 1468. Lourdes - Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-082. 

4.3.2. RECURSOS JARI 
 

Recursos JARI 

• Orientações do Processo 

• Informações sobre JARIs 

• Requerimento de recurso de penalidade de multa 

• Requerimento de cópia de parecer de recurso 

• Recurso para Penalidade de Advertência por Escrito 

• Consulta Resultado do recurso Jari/DETRAN/MG 

4.3.2.1. Orientações do processo151 
 
Descrição 
 

                                                        
151 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/orientacoes-do-processo, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/Req.copiaautoinfracao2016.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/Req.copiaautoinfracao2016.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/orientacoes-do-processo
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/informacoes-sobre-jaris
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/requerimento-de-recurso-de-penalidade-de-multa
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/requerimento-de-copia-de-parecer-de-recurso
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/recurso-para-penalidade-de-advertencia-por-escrito
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/consulta-resultado-do-recurso-jari-detran-mg
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O condutor poderá contestar a penalidade de multa recebida na Notificação de Imposição 

de Penalidade. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, estabelece as diretrizes 

para a elaboração do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações - JARI. 

 

O recurso pode ser apresentado por pessoa física ou jurídica proprietária do veículo, pelo 

condutor, devidamente identificado, pelo embarcador e pelo transportador, responsável 

pela infração. 

 

O recurso deve abordar o conteúdo da multa aplicada (mérito). O julgamento em 1ª 

instância cabe à Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI. Em 2ª instância, 

cabe ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN. 

 

Cada recurso poderá ter apenas uma penalidade de multa como objeto. Esse recurso é 

contra a penalidade de multa; sendo assim, o cidadão deverá aguardar o recebimento da 

Notificação da Penalidade, que estará acompanhada da Multa por Infração à Legislação 

de Trânsito (MILT). 

 
Como proceder: 
 
O recurso não será conhecido quando: 
 

- For apresentado fora do prazo legal; 

- Não for comprovada a legitimidade para recorrer (ordinariamente podem recorrer o 

proprietário do veículo e o condutor-infrator); 

- Não houver a assinatura do recorrente ou de seu representante legal; 

- Não houver o pedido ou quando o pedido apresentado não possuir relação com o 

recurso de multa (por exemplo: pedido de liberação de veículo); 

 
O recurso contra a penalidade de multa poderá ter como objeto a contestação de 
erros formais e de mérito: 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Erros formais: são os que ocorrem durante a autuação ou o processamento do Auto de 

Infração (por exemplo: erro de digitação; divergência de marca do veículo; local da 

infração inexistente etc.). 

 

- Erros de mérito: são os relacionados ao entendimento sobre a existência da infração 

(por exemplo: o fato ocorrido não constitui infração; a autuação baseou-se em alguma 

medida - altura, largura etc. - errada e outros). 

 

- O prazo para a apresentação do Recurso de Multa é de pelo menos 30 dias contados da 

Notificação da Penalidade de Multa, e coincidirá com a data de vencimento da multa 

(especificada no formulário MILT). 

 

- O Recurso de Multa poderá ser entregue pessoalmente ou por remessa postal para a 

CIRETRAN do município de registro do veículo ou para a CIRETRAN do local da infração, 

juntamente com todos os documentos necessários. 

 

- Os Recursos do BHTrans, DER, Polícia Rodoviária Federal, Prefeituras Municipais serão 

encaminhados aos seus respectivos órgãos. O DETRAN/MG não interferirá nos recursos 

analisados por estes órgãos. 

 
Defesa Prévia e pagamento da multa: 
 
- Não é pré-requisito entrar com a Defesa de Autuação (Defesa Prévia) para poder entrar 

com o Recurso de Multa; 

- Não é necessário pagar a multa para entrar com o Recurso de Multa. 

4.3.2.2. Informações sobre JARI’s152 
 
Descrição 
 

                                                        
152 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/informacoes-sobre-jaris, acesso em 30/09/2017 
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As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARIS) são órgãos colegiados, 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo julgamento dos 

recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de 

trânsito ou rodoviários. 

 

Haverá, junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, um número de 

JARI necessário para julgar, dentro do prazo legal, os recursos interpostos. Compete às 

JARI: 

- Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

- Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

informações complementares relativas aos recursos objetivando uma melhor análise da 

situação recorrida; 

- Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 

informações sobre problemas observados nas autuações, apontados em recursos e que 

se repitam sistematicamente. 

4.3.2.3. Requerimento de recurso de penalidade de multa153 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar iniciar o processo de defesa de autuação deverá preencher o 

formulário próprio para dar entrada no DETRAN/MG sobre as questões de defesa de 

autuação. 

 

O modelo de formulário está disponível no Link abaixo, e deverá ser impresso e 

preenchido (manualmente), e apresentado junto aos documentos necessários do 

processo para defesa de autuação no DETRAN/MG. 

 

Formulário padrão (https://www.detran.mg.gov.br/images/recursojari2016.pdf) 
 
Como proceder: 

                                                        
153 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/requerimento-de-recurso-de-penalidade-de-multa, acesso em 30/09/2017 
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- Imprima e preencha o formulário (padrão); 

- Anexe a cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH ou Carteira de Identidade do 

proprietário do veículo; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao DETRAN/MG sede para protocolar a 

documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade. 
 
Em caso de envio pelo Correio: 
 

- O recurso pode também ser encaminhado pelo correio para o setor responsável pelo 

serviço no DETRAN/MG (Defesa de Autuação) da Capital. Consulte nas Unidades de 

Atendimento o endereço onde o serviço é prestado para o recebimento via correio. 

4.3.2.4. Requerimento de cópia de parecer de recurso154 
 

Descrição 
 

O condutor que desejar requerer uma cópia de parecer de recurso deverá preencher o 

formulário próprio para dar entrada no DETRAN/MG sobre as questões de recurso. 

 

O modelo de formulário está disponível no link abaixo, e deverá ser impresso e 

preenchido (manualmente), e apresentado junto aos documentos necessários do 

processo para defesa de autuação no DETRAN/MG. 

 
Como proceder: 
 

- Preencha o formulário padrão 

(https://www.detran.mg.gov.br/images/COPIAPARECERRECURSO2016.pdf); 

- Imprima e assine-o; 

                                                        
154 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/requerimento-de-copia-de-parecer-de-recurso, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/COPIAPARECERRECURSO2016.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/COPIAPARECERRECURSO2016.pdf
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- Anexe a cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH ou Carteira de Identidade do 

proprietário do veículo; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao DETRAN/MG sede para protocolar a 

documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade. 

 
Em caso de envio pelo Correio: 
 

- O recurso pode também ser encaminhado pelo correio para o setor responsável pelo 

serviço no DETRAN/MG (Defesa de Autuação) da Capital. Consulte nas Unidades de 

Atendimento o endereço onde o serviço é prestado para o recebimento via correio. 

4.3.2.5. Recurso para Penalidade de Advertência por Escrito155 
 
Descrição 
 
Conforme previsto no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Portaria 1.195, 

publicada em 21 de setembro de 2015, regulamenta a conversão de determinadas 

infrações de natureza leve ou média, em advertência por escrito.  

Portaria 1.195 

 

A possibilidade de transformar uma infração em advertência foi regulamentada em virtude 

dos aspectos educativos das medidas administrativas aplicadas em decorrência da 

prática de determinadas infrações de trânsito de natureza leve ou média na condução de 

veículos, bem como no trânsito de pedestres em vias públicas. Por esse motivo, não será 

imposta a penalidade de advertência por escrito às infrações de trânsito listadas no Anexo 

I da Portaria 1.195, por se tratar de atitudes que causam prejuízo à segurança e fluidez do 

trânsito, afetam o direito de terceiros ou contribuírem para o aumento e gravidade dos 

acidentes de trânsito. 

 

                                                        
155 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/recurso-para-penalidade-de-advertencia-por-escrito, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/advertenciaporescrito.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/anexo1semadvertencia.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/anexo1semadvertencia.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/images/anexo1semadvertencia.pdf
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O condutor que deseja fazer o recurso deve obedecer os seguintes pré-requisitos: 
 

Não ter cometido nos últimos 12 meses a infração que deseja converter em advertência, 

nem qualquer infração grave ou gravíssima. 

 

A infração que o condutor deseja converter em advertência deve ser de responsabilidade 

do DETRAN/MG e constar no Anexo II da Portaria 1.195. 
 
Documentos necessários para protocolar o recurso: 
 

- Requerimento*, com assinatura igual ao do documento de identificação. 

- Cópia da Permissão para Dirigir (PPD) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

- Cópia da Notificação de Autuação ou outro documento que contenha as informações da 

autuação. 

 

*Não há modelo padrão de requerimento, podendo este ser feito pelo condutor, 

especificando dados pessoais, assim como do veículo. Deve ser datada e assinada. 

 

O recurso deve ser protocolado na Delegacia de Trânsito de sua cidade após o 

recebimento da Notificação da Autuação de Infração de Trânsito, observando o prazo 

limite da Defesa da Autuação. Em Belo Horizonte/MG, os documentos devem ser 

entregues na Coordenação de Infrações e Controle do Condutor (CICC). O recurso 

também pode ser encaminhado pelos Correios. 

4.3.2.6 Consulta Resultado do recurso Jari/DETRAN/MG156 
 
Descrição 
 
O condutor que desejar consultar o resultado da Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações (Jari DETRAN/MG) deverá preencher o formulário eletrônico disponível no Link 

abaixo. 

                                                        
156 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/recurso-para-penalidade-de-advertencia-por-escrito, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/images/anexo2comadvertencia.pdf
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/lista-de-unidades
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/unidades-de-atendimento/capital
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O preenchimento dos campos no formulário eletrônico é obrigatório. Tenha em mãos os 

documentos necessários e o número do protocolo de requerimento de defesa de 

autuação para a consulta (online). 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/consulta-resultado-do-recurso-jari-

detran-mg) 

 

 

4.3.3. INFRAÇÕES 
 

Infrações 

• Tipos de Infrações 

• Identificação do Condutor Infrator 

• Consulta Edital de Publicação de Autuação e Penalidade 

4.3.3.1. Tipos de Infrações157 
 

Clique aqui para acessar a lista com os tipos de infrações. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/tipos-de-infracoes) 

 

                                                        
157 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/tipos-de-infracoes, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/consulta-resultado-do-recurso-jari-detran-mg
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/recursos-jari/consulta-resultado-do-recurso-jari-detran-mg
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/tipos-de-infracoes
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/identificacao-do-condutor-infrator
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/consulta-edital-de-publicacao-de-autuacao-e-penalidade
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/tipos-de-infracoes
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4.3.3.2. Identificação do Condutor Infrator158 
 
Descrição 
 
O condutor que comete infração será identificado através do formulário de Identificação 

do Condutor Infrator (Fici) disponível no link abaixo. Caso o condutor não seja o infrator e 

a infração não for de competência exclusiva do proprietário do veículo, preencher os 

dados deste formulário, compondo-lhe das assinaturas solicitadas. Envie-o para o órgão 

de Trânsito no prazo de 15 dias, contados da data de recebimento da Notificação de 

Autuação, anexando a este formulário, fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) e documento de Identidade que comprove a 

assinatura do condutor infrator, quando esta não constar do Documento de Habilitação. 

 

O infrator não identificado no prazo e na forma estabelecida pelo Artigo 257, § 7º, do 

Código de Trânsito Brasileiro e Artigo 5º, da Resolução 149/2003, do Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN), os pontos serão computados no prontuário de habilitação do 

proprietário da unidade automotora autuada.  
 
                                                        
158 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/identificacao-do-condutor-infrator, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
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Como proceder 
 
- Preencha o formulário eletrônico; 

- Imprima o formulário e assine-o; 

- Anexe os documentos solicitados; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais 

(DETRAN/MG) sede para protocolar a documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade. 

 

Documentos necessários 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
 
- Formulário de Identificação do Condutor Infrator (FICI); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (cópia); 

- Documento de Identidade (cópia) 

- CPF (cópia); 

- Outros documentos válidos: identidade militar emitidos pelo Ministério da Defesa; 

documentos de identificação funcional emitidos pelas Polícias Federais e Estaduais; 

documentos de identidade de Conselhos, Ordens de Classe ou Passaporte; 

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (cópia); 

- Notificação de Penalidade (cópia); 

- Multa por Infração à Legislação de Trânsito (cópia da Milt). Caso o condutor não tenha a 

Milt em mãos, deverá solicitar um extrato da multa ( solicite na 2ª via de multa não paga). 

 

Representação por terceiros: 

 

- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas 

acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou 

cópias autenticadas); 

 

mailto:contato@despminas.com.br
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PARA PESSOA JURÍDICA 
 

- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias; 

- Contrato social ou cópia autenticada; 

- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), 

procuração original ou cópia autenticada. 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/identificacao-do-condutor-infrator) 

 

 

4.3.3.3. Consulta Edital de Publicação de Autuação e Penalidade 
 
Descrição 
 
Para consultar a publicação da notificação de autuação e penalidade, preencha o campo 

abaixo com a placa do veículo ou a data da publicação e clique em "pesquisar" para 

visualizar o edital. 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/identificacao-do-condutor-infrator
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Documentos necessários 
 
- Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV). 
 
Valor 
 
Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/consulta-edital-de-publicacao-de-

autuacao-e-penalidade) 

 

 

4.3.4. PONTUAÇÃO DO CONDUTOR 
 

Pontuação do Condutor 

• Consulta de processo - condutor infrator 

• Central de pontuação 

4.3.4.1. Consulta de processo - condutor infrator159 
 
Descrição 
 

                                                        
159 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/consulta-de-processo-condutor-infrator, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/consulta-edital-de-publicacao-de-autuacao-e-penalidade
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/consulta-edital-de-publicacao-de-autuacao-e-penalidade
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/consulta-de-processo-condutor-infrator
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/central-de-pontuacao
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O condutor que desejar consultar a indicação do condutor infrator deverá preencher o 

formulário eletrônico disponível no link abaixo. 

 

O preenchimento dos campos no formulário eletrônico é obrigatório. Tenha em mãos os 

documentos necessários para execução do serviço. 

 

Documentos necessários 
 
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
 
Valor 
 
- Gratuito. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/consulta-de-processo-

condutor-infrator) 

 

 

4.3.4.2. Central de pontuação 
 

Descrição 
 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/consulta-de-processo-condutor-infrator
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O condutor que deseja consultar sua pontuação basta preencher o formulário eletrônico 

no link abaixo e pesquisar a informação. 

 

Clique aqui para acessar o formulário. 

(https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/central-de-pontuacao) 

 

 

4.3.5. CONTROLE DO CONDUTOR 
 

Controle do Condutor 

• Serviço de controle do condutor 

• Requerimento para instaurar PAP 

4.3.5.1. Serviço de controle do condutor160 
 
Descrição 
 
O processo administrativo de pontuação e por infração visa, observar o princípio do 

contraditório e ampla defesa, apurando a responsabilidade por infrações de trânsito, que 

impliquem em penalidades de suspensão do direito de dirigir. Considera-se dois tipos de 

processos administrativos: 

 

                                                        
160 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/controle-do-condutor/servico-de-controle-do-condutor, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/pontuacao-do-condutor/central-de-pontuacao
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/controle-do-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/controle-do-condutor/servico-de-controle-do-condutor
https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/controle-do-condutor/requerimento-para-instaurar-pap
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- Processo Administrativo por Pontuação (Pap) - Artigo 261 § 1º do Código de Trânsito 

Brasileiro CTB - quando o condutor atingir a contagem de 20 pontos, no período de 12 

(doze) meses. 

- Processo Administrativo por infração (Pai) - Artigos referentes a infrações que geram a 

suspensão do direito de dirigir CTB - Código de Trânsito Brasileiro lei 9503 de 23/09/1997. 

- Art. 165 CTB - Embriaguez 

- Art. 170 CTB - Dirigir ameaçando pedestres 

- Art. 173 CTB - Disputar corrida por espírito de emulação 

- Art. 174 CTB - Promover competição esportiva 

- Art. 175 CTB - Manobra perigosa 

- Art. 176 e Incisos - Omissão de Socorro 

- Art. 210 CTB- Transpor Bloqueio Policial 

- Art. 244 e Incisos - Falta de capacete e incisos 

- Art. 218 III CTB - Velocidade superior a máxima em mais de 50% 

- Art. 263 do CTB - Cassação 

 
Documentos necessários 
 
Nenhum documento é necessário para a prestação desse serviço. 

 
Valor 
 
- Gratuito. 

 
Como proceder: 
 
Informações importantes referente aos Processos Administrativos (PA): 

 

- Processos administrativos instaurados pela Autoridade de Trânsito do órgão de registro 

da habilitação, ou seja, o PA será instaurado no Estado que expediu a Carteira de 

Habilitação; 

- Somente condutores portadores de Carteira Definitiva; 

mailto:contato@despminas.com.br
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- Será instaurado Processo Administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do 

direito de dirigir somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na 

esfera administrativa; 

- Após a instauração o(a) condutor(a) será notificado(a) para apresentação de defesa 

prazo de 15 dias; 

- Recebida a defesa por escrito a instrução do processo far-se-á através de adoção de 

medidas julgadas pertinentes, garantido o contraditório e a ampla defesa; 

- Concluída a análise do Processo Administrativo, a autoridade do órgão de registro de 

habilitação proferirá decisão motivada e fundamentada; 

- A decisão poderá ser pelo arquivamento, acolhida as razões da defesa, ou em caso de 

não acolhimento da defesa ou do seu não exercício no prazo legal, a autoridade de 

trânsito aplicará a penalidade. 

 

O condutor será notificado desta decisão, podendo dar início ao cumprimento da 

penalidade ou se desejar poderá recorrer perante a Junta Administrativa de Recursos e 

Infrações (JARI ) no prazo de 30 dias a contar da data da ciência da Portaria Punitiva. 

 

A Jarí proferirá decisão dando provimento ao recurso ou em caso contrário pelo não 

provimento. O condutor será notificado da decisão , podendo dar início ao cumprimento 

da penalidade ou poderá recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo 

de 30 dias a contar da data da notificação desta decisão. 

 

O CETRAN poderá dar provimento ao recurso ou em caso negativo o condutor(a) será 

notificado da decisão devendo entregar a CNH em data estipulada e se for flagrado 

conduzindo veículo, encerrado este prazo, será instaurado processo administrativo de 

cassação do direito de dirigir(artigo 263, inciso I do CTB). 

4.3.5.2. Requerimento para instalar PAP161 
 
Descrição 
 

                                                        
161 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/controle-do-condutor/requerimento-para-instaurar-pap, acesso em 30/09/2017 
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O condutor que desejar instaurar o processo administrativo de pontuação (PAP) deverá 

preencher o formulário próprio para dar entrada no DETRAN/MG sobre as questões de da 

sua pontuação. 

 

O modelo de formulário está disponível no Link abaixo, e deverá ser impresso e 

preenchido (manualmente), e apresentado junto aos documentos necessários do 

processo administrativo de pontuação no DETRAN/MG. 

 

Formulário padrão (formato PDF - tamanho 40.8 

KB)(https://www.detran.mg.gov.br/images/formularios/Formulario-instaurar-PAP.pdf) 

 
Como proceder: 
 

- Preencha o formulário (padrão); 

- Imprima e assine-o; 

- Anexe os documentos solicitados; 

- Para os condutores da capital, dirija-se ao DETRAN/MG sede para protocolar a 

documentação; 

- Para os condutores do interior do Estado, apresente a documentação na unidade de 

atendimento da sua localidade. 

4.4. ATENDIMENTO 
 

Atendimento 

Fale com o DETRAN/MG 

• Fale Conosco 

• Atendimento por Telefone - Disque 155 

• Deficiente Auditivo e de Voz - Disque 08000 200 155 

• Portal Minas - SEPLAG 

4.4.1. Fale com o DETRAN/MG162 

                                                        
162 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/fale-conosco, acesso em 30/09/2017 
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https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/atendimento-por-telefone-disque-155
https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/deficiente-auditivo-e-de-fala-disque-08000-200-155
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Acesse o formulário de atendimento do DETRAN - MG para informações sobre 

Habilitação, Veículos, Infrações e outros. 

 

(http://www.mgweb.mg.gov.br/ecp/contactformulario.do?evento=x&form=461&idAssuntoPl

c#mensagemTopo) 

4.4.2. Atendimento por Telefone163 
 

DISQUE 155 

 
Este é mais um dos canais que você dispõe para esclarecer suas dúvidas, dar sua 

opinião ou obter informações sobre o DETRAN/MG e seus serviços. É só digitar 155 de 

qualquer aparelho telefônico fixo em qualquer dia da semana. Ligações oriundas de outro 

estado o cidadão deverá ligar para (31) 3303-7995. 

 
Horário de Atendimento: 

 

Segunda a sexta: 07:00 às 19:00 horas 

Sábado e domingo: 08:00 às 15:00 horas. 

4.4.3. Deficiente Auditivo e de Voz164 
 

DISQUE 08000 200 155 
 
Este é mais um dos canais que você dispõe para esclarecer suas dúvidas, dar sua 

opinião ou obter informações sobre o DETRAN/MG e seus serviços. É só digitar 08000 

200 155 de qualquer aparelho telefônico fixo em qualquer dia da semana.  

 

Horário de Atendimento: 

 
                                                        
163 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/atendimento-por-telefone-disque-155, acesso em 30/09/2017 
164 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/deficiente-auditivo-e-de-fala-disque-08000-200-155, acesso em 30/09/2017 
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Segunda a sexta: 07:00 às 19:00 horas 

Sábado e domingo: 08:00 às 15:00 horas. 

4.4.4. Portal Minas - SEPLAG165 
 

Acesse o Portal Minas (http://www.mg.gov.br/)para saber mais sobre as ações do 

Governo de Minas Gerais. Utilize-o quando desejar encontrar outros serviços, tirar 

dúvidas que necessita ou para fazer reclamações, elogios e sugestões sobre o 

DETRAN/MG. 

 

Horário de Atendimento: 24 horas - ininterrupto. 
 
5. ALGUMAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.1. Do Sistema Nacional de Trânsito166 
 
Da Composição e da Competência do Sistema Nacional de Trânsito 

 

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 

 

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão 

máximo normativo e consultivo; 

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; 

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

V - a Polícia Rodoviária Federal; 

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

                                                        
165 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-com-o-detran-mg/portal-minas-seplag, acesso em 30/09/2017 
166 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm, acesso em 30/09/2017 
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5.2. CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito167 
 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão máximo normativo, consultivo e 

coordenador da política nacional de trânsito, competente do Sistema Nacional de 

Trânsito (SNT), responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro(CTB). 

Foi criado pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

 
5.3. CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito e CONTRANDIFE - Conselho de 
Trânsito do Distrito Federal168 
 
O Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) é o órgão normativo de cada estado, 

consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do respectivo estado. 

Cada estado da federação possui o seu conselho, e a sede de cada conselho é na capital 

do respectivo estado. CONTRANDIFE tem os mesmos poderes e competências dos 

CETRANS, limitada a sua jurisdição ao âmbito do Distrito Federal. 
 
5.4. DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito169 
 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) é o órgão máximo executivo 

do Sistema Nacional de Trânsito, tem autonomia administrativa e técnica, e jurisdição 

sobre todo o território brasileiro. Sua sede é em Brasília. Autarquia ligada ao Ministério 

das Cidades (MCid), o Departamento tem como objetivo principal fiscalizar e fazer cumprir 

a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Além disso, o Departamento possui a 

atribuição de supervisionar e coordenar os órgãos responsáveis pelo controle e 

fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito. 

 
5.5. DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito170 

                                                        
167 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Trânsito, acesso em 30/09/2017 
168 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Estadual_de_Trânsito, acesso em 30/09/2017 
169 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Trânsito, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Tr%C3%A2nsito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Cidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Cidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Cidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Tr%C3%A2nsito


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
331/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

 

Os Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs) são os órgãos (havendo alguns 

estados que os tornaram autarquias) do Poder Executivo Estadual que fiscalizam 

o trânsito de veículos terrestres em suas respectivas jurisdições, no território Brasileiro. 

Entre suas atribuições está a determinação das normas para formação e fiscalização de 

condutores. 

 

No território Brasileiro, os DETRANs são responsáveis pela avaliação da capacidade 

física, mental e psicológica dos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH). A avaliação é feita pelos serviços médicos e psicológicos existentes 

nos DETRANs (ou pelos seus credenciados).  

 

Os DETRANs também são responsáveis pelo credenciamento de fabricantes de placas e 

tarjetas na jurisdição de cada estado. Para o credenciamento as empresas devem 

demonstrar capacidade jurídica e técnica, além de regularidade fiscal e idoneidade 

financeira para a produção das placas e tarjetas em conformidade com as normas 

do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN). 

 

Outra responsabilidade dos DETRANs, em vários Estados, é o credenciamento 

de Despachante de Trânsito para a área de documentação de veículos. 

 
5.6. CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito171 
 

A Circunscrição Regional de Trânsito, conhecida como CIRETRAN, é órgão 

do DETRAN nos municípios do interior dos estados, tem a responsabilidade de exigir e 

impor a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua 

jurisdição. 

 

                                                                                                                                                                                        
170 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Estadual_de_Trânsito, acesso em 30/09/2017 
171 Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Circunscrição_Regional_de_Trânsito, acesso em 30/09/2017 
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A CIRETRAN também é responsável pela aplicação de exames (exames médicos para 

testar a visão e outras coisas necessárias para o processo de habilitação) e execução da 

vistoria veicular. 

 
5.7. Prefeitura de um Município 
 

Cada município deve gerir seu próprio sistema de trânsito, dentro de seus limites 

territoriais. Para isso, poderá criar órgãos municipais ou ainda celebrados convênios com 

outros órgãos ou com o Estado. Cabe ao Município planejar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, ciclistas, pedestres e de animais. 

 
5.8. DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre 
 

Órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais.  

 

5.9. DER - Departamento de Estrada de Rodagem 
 

Órgão executivo rodoviário do Estado e DF, com jurisdição sobre as rodovias e estradas 

estaduais de sua sede. 

 
5.10. PRF - Policia Rodoviária Federal 
 

Órgão responsável pelo patrulhamento ostensivo e a fiscalização nas estradas e rodovias 

federais.  

 
5.11. PRE - Policia Rodoviária Estadual 
 

Tem a mesma função da PRF, no âmbito das estradas e rodovias estaduais.  

 
5.12. PM - Policia Militar do Estado ou do Distrito Federal 
 

mailto:contato@despminas.com.br
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Órgão responsável para executar a fiscalização de trânsito, conforme convênio firmado 

com o Município. 

 
5.13. JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
 

Colegiado Federal, Estadual ou Municipal responsável pela apreciação e julgamento dos 

recursos interpostos pelos infratores que tenham sido autuados pelos órgãos executivos 

de trânsito. 

 
5.14. BIN (Base de Índice Nacional) 

 

A BIN (sigla para Base de Índice Nacional) é uma base de dados oficial controlada pelo 

DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) onde estão armazenadas as principais 

informações dos veículos. Os veículos ao saírem da fabrica são registrados através do 

chassi e de suas características na BIN. Os primeiros registros dos veículos nacionais são 

alimentados pelas Montadoras e dos veículos importados pelas Importadoras. Mas, à 

medida que os proprietários realizam as vistorias anuais e a atualização do registro 

nacional, novos dados passam a ser inseridos ou também atualizados no sistema da BIN. 

 

Quais informações podem ser averiguadas na BIN?  

 

O retorno das consultas oferece uma quantidade enorme de informações retiradas da BIN 

sobre o veículo buscado, tais como: 

 

• Placa 

• Data da última atualização 

• RENAVAM 

• Potência e Cilindrada 

• Cor do Veiculo 

• Numero do Motor, Cambio e Chassi 

• Combustível 

mailto:contato@despminas.com.br
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• Situação do veiculo 

• Restrições Judiciais, Alienação 

• Circulação ou sucata 

• Arredamento Reserva de Domínio 

• Município do emplacamento 

• Restrição Administrativa e Tributária 

• Tipo do Veículo 

• Gravame 

• Marca/Modelo 

• Situação do IPVA 

• Ano Fabricação e Modelo 

• Infrações 

 

Quem faz o cadastro do veículo na BIN? 

 

Todo veículo quando fabricado possui um cartão de identificação. Esse cartão de 

identificação possui as características de fabricação do veículo (chassi,espécie, 

combustível, cor) e as peças que foram utilizadas para realizar sua montagem. Quando o 

veículo tem sua montagem terminada, a montadora faz o cadastro das informações na 

BIN, esse processo é chamado de Pré-Cadastro e todo esses dados são encaminhados 

ao DENATRAN. Após de feito o pré-cadastro somente o DENATRAN tem competência 

para modificá-lo. Se o pré-cadastro tiver algum campo incorreto a fábrica precisa solicitar 

formalmente ao DENATRAN as devidas alterações. 

 

Por que é importante fazer a consulta BIN ? 

 

É de grande importância antes de adquirir um veículo usado confirmar se as suas 

características atuais e de seus agregados conferem com o que foi montado de fábrica. 

 

Informando a venda do veículo. 
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A venda do veículo tanto para pessoa jurídica quanto física é lançada no mesmo pré 

cadastro pela fabricante do automóvel. Desse cadastro é informado o CPF/CPNJ de 

quem está adquirindo o veículo. Após de lançadas tais informações, a consulta do 

veículo já está disponível do sistema. Permitindo que então o veículo possa ser 

consultado na BIN e que DETRANS possam realizar o primeiro registro do automóvel. 

Informações como PLACA, RENAVAM e endereço, serão cadastrados pelo DETRAN do 

estado onde está sendo feito o primeiro registro do veículo. 

 

Roubo e Furto do veículo.  

 

Para os casos em que existe suspeita que um veículo é proveniente de furto a consulta 

BIN também é capaz de informar tal suspeita, conforme informado no inicio do artigo. A 

Base de Índice Nacional possui integração aos sistemas de DETRANs de todo país. 

Desde que a informação seja inserida na base de algum DETRAN com certeza irá constar 

na BIN. Em casos em que o veículo foi retirado de circulação irá constar na consulta.  

 

As restrições financeiras aparecem na BIN?  

 

Na mesma forma que a BIN acessa as bases dos DETRANs para se manter atualizada 

sobre a atual localização e situação do veículo, ela também possui integração o SNG 

(sistema Nacional de Gravames) sistema responsável por inserir as restrições financeiras 

sobre um veículo. Sendo assim somente que tem acesso ao sistema SNG como é o 

casos de financeiras podem inserir ou retirar a informação de gravame para um veículo, 

porém como são bases diferente ocorre ocasionalmente um atraso de atualização entre 

as duas bases.  

 
5.15. Utilização de semi-reboques por motocicletas: Vide Resolução nº 273, de 4 de 
abril de 2008 do CONTRAN.172 
 
5.16. Duplicidade de chassis e regularização da numeração de motores dos 

                                                        
172 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_273.pdf, acesso em 30/09/2017 
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veículos: Vide Resolução nº 282, de 26 de junho de 2008 do CONTRAN.173 
 

5.17. Alteração das características do veículo e necessidade de prévia autorização 
da autoridade de trânsito, sob pena de multa: Vide Resolução nº 292, de 29 de 
agosto de 2008 do CONTRAN e artigos 98, 106 e 230, VII, do Código de Trânsito 
Brasileiro.174 
 

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. 

 

Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou 

conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de 

poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, 

cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a 

responsabilidade pelo cumprimento das exigências. 

 

 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. 

 

Art. 230. Conduzir o veículo: 

 

VII - com a cor ou característica alterada; 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 

 
                                                        
173 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_282.pdf, acesso em 30/09/2017 
174 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_292.pdf e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm, 
acesso em 30/09/2017 
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A alteração das características do veículo deve ser feita por uma empresa homologada 

pelo DENATRAN e acreditada pelo INMETRO. 

 
5.18. Obrigatoriedade do reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor: 
Vide Resolução nº 310, de 6 de março de 2009 do CONTRAN.175 
 

5.19. VIN - Vehicle Identification Number 176 
  

Número de Identificação do Veículo ou VIN - Vehicle Identification Number (em inglês) é a 

forma de registro universal dos veículos automotivos produzidos. Sua combinação 

de letras e números torna cada veículo único, visando a promover um registro individual 

que servirá para diversos fins, entre eles codificação de dados do bem, identificação deste 

em circunstâncias diversas, como acidente, furto e transações envolvendo compra e 

venda. No Brasil, também é conhecido como Número do Chassi. 

 

Remarcação do VIN ou do Número do Chassi: 

 

Trata-se de um procedimento que, no caso do Brasil, é coordenado pelo DETRAN. O 

serviço consiste na remarcação do Número de Identificação do Veículo (VIN) em caso de 

furto, roubo ou quando danificado por ferrugem ou acidente. Requer o preenchimento de 

formulários, comparecimento numa unidade oficial do órgão e apresentação de 

documentos específicos, como laudos técnicos ou boletim de ocorrência policial. 

 

Ao ter o número do VIN remarcado, o veículo ganha uma anotação no 

campo observações no seu documento de registro. Remarcar o VIN por outro motivo que 

não os descritos pelo DETRAN é ilegal. 

 

5.20. CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito 
 

                                                        
175 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_310_09.pdf, acesso em 30/09/2017 
176 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ Número_de_Identificação_do_Veículo, acesso em 30/09/2017 
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É o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito e o procedimento para obtê-lo é 

realizado através de um ITE (Instituto Técnico de Engenharia), onde é dado andamento 

no processo de sua homologação conforme Resolução nº 291, de 29 de agosto de 2008 

do CONTRAN177. 

 
5.21. CSV -"Certificado de Segurança Veicular 
 

O CSV "Certificado de Segurança Veicular" é um laudo eletrônico emitido por um 

Organismo de Inspeção Veicular acreditado pelo INMETRO que descreve as 

características do Equipamento Veicular (carroçarias, mecanismos operacionais, etc) ou 

outros veículos, conforme Resolução nº 632, de 30 de novembro de 2016 do 

CONTRAN178. 

 
5.22. RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores 
 

RENAVAM é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Trata-se de um grande banco 

de dados que registra toda a vida do veículo, desde seu “nascimento” (quando o 

fabricante ou importador registra seus dados originais), passando pelo emplacamento, 

troca de propriedade, mudança de estado, mudanças de características até sua “morte” 

quando este sai de circulação. O RENAVAM possui uma arquitetura de bases 

distribuídas, composto de uma base NACIONAL (DENATRAN) e das bases estaduais 

(DETRAN). Todas estas bases estão integradas e em comunicação constante.  

 

5.23. Alienação Fiduciária 
 

Ocorre quando um comprador adquire um bem a crédito. O credor (ou seja, aquele que 

possui o crédito) toma o próprio bem em garantia. O comprador fica como possuidor 

direto e depositário, com todas as responsabilidades e encargos civis e penais, mas para 

possuir o bem definitivamente, deve quitar a dívida. 

 

                                                        
177 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_291.pdf, acesso em 30/09/2017 
178 Fonte: http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6322016.pdf, acesso em 30/09/2017 
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5.24. Como o cliente deve proceder em caso de venda de veículo? 
  

De acordo com o artigo 134 do CTB, quando da venda do veículo o antigo proprietário 

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. 

 
5.25. O cliente não recebeu o documento de seu veículo, como proceder?  
 

Nesse caso, faça uma consulta no site do DETRAN/MG para saber o real motivo do não 

recebimento do documento (extravio, pendências para licenciamento, entre outros). 

 
5.26. Preciso de informações sobre o IPVA de um carro, como obtê-las?  
 

Qualquer informação sobre o IPVA pode ser consultada no site do DETRAN ou o 

Despachante deve se dirigir à Secretaria Estado da Fazenda de Minas Gerais. 

 
5.27. O cliente tem um carro antigo e gostaria de obter o Certificado de 
Originalidade, como devo proceder?  
 

O veículo deve ter sido fabricado há mais de trinta anos, conservar suas características 

originais de fabricação, integrar uma coleção e apresentar Certificado de Originalidade, 

reconhecido pelo DENATRAN. O Certificado de Originalidade será expedido por entidade 

credenciada e reconhecida pelo DENATRAN. A matéria está regulamentada pela 

Resolução nº 56, de 21 de maio de 1998 do CONTRAN179.  

 

5.28. O que é Print de informações?180 
 

                                                        
179 Fonte: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/resolucao056_98.doc, acesso em 30/09/2017 
180 Fonte: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-apreendidos/certidao-de-dados-print-veiculos, acesso em 30/09/2017 
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Print é uma cópia da tela do sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - 

DETRAN/MG com os dados cadastrados do condutor (Carteira Nacional de Habilitação -

CNH) ou do veículo automotor informando a movimentação no geral do veículo. Para 

obter o Print, o Despachante deverá requerer o serviço através do site do DETRAN/MG. 

 
6. RESPONSABILIDADE PENAL DO DESPACHANTE 
 
6.1. Conceito de crime181 
 

Crime (do termo latino crimen) ou delito é uma ofensa à lei penal. É um ato ilegal punível 

por um estado ou outra autoridade.O termo "crime" não tem, no direito penal moderno, 

qualquer definição simples e universalmente aceita.A visão mais popular é que o crime é 

uma categoria criada pela lei. Em outras palavras, algo é um crime se declarado como tal 

pela lei pertinente e aplicável. Uma definição proposta é que um crime é um ato nocivo 

não apenas para um indivíduo, mas também para uma comunidade, sociedade ou o 

estado. Tais atos são então proibidos e puníveis por lei.  

 
6.2.Conceito de contravenção182 
 

Contravenção ou Contra-ordenação é uma infração penal considerada como "crime 

menor". É punida com pena de prisão simples, multa ou ambas. 

 
6.3. Diferenciação entre crime e contravenção 
 

A contravenção é uma infração considerada de menor gravidade que o crime. Esse 

julgamento pode variar ao longo do tempo pelo legislador, consoante a evolução da 

sociedade. Por exemplo: no Brasil, o porte ilegal de armas já foi considerado 

contravenção penal: com o advento do Estatuto do Desarmamento, em 2003, passou a 

ser considerado crime. 

 

                                                        
181 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime, acesso em 30/09/2017 
182 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Contravenção, acesso em 30/09/2017 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infra%C3%A7%C3%A3o_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
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6.4. Fato Típico183 
 

No estudo de crime, fato típico é o primeiro substrato do crime. É um fato humano 

indesejado, que consiste numa conduta humana voluntária produtora de um resultado que 

se ajusta formalmente (resultado jurídico) e materialmente (resultado naturalístico) ao tipo 

penal. Verifica-se a existência de um elo entre a conduta do agente e o resultado. 

Portanto, nota-se configurado uma relação de causalidade (nexo causal) entre a conduta, 

que se enquadra perfeitamente ao modelo abstrato de lei penal (tipicidade), e o resultado. 

Conclui-se que fato típico é composto dos seguintes elementos: conduta, resultado, nexo 

causal, e tipicidade.  

 

Exemplificando: Sujeito A intencionalmente desfere golpes de faca (conduta) em B que 

vem a falecer (resultado naturalístico), em virtude da conduta de A, a qual se amolda 

perfeitamente ao modelo em lei art. 121 do Código Penal (tipicidade). O nexo causal ou 

relação de causalidade é o elo que liga a conduta do agente com o resultado produzido, 

e, portanto o resultado será imputado ao agente que lhe deu causa, logo A responderá 

pelo resultado (morte de B). 

 

Tomando ainda emprestado o exemplo acima, imaginemos que B seja socorrido em uma 

ambulância, e que será pouco provável que se salve, mas no percurso ocorre um 

acidente e B falece em virtude deste. 

 

Destarte, uma causa superveniente absolutamente independente é a produtora do 

resultado naturalístico, e portanto, este (morte de B) não poderá ser imputado ao agente, 

pois não existiu nexo causal ou relação de causalidade (art.13 CP), e, portanto, não há 

um elo que ligue a conduta do agente ao resultado naturalístico. Porém, o agente 

responderá de acordo com o amoldamento de sua conduta na Lei Penal (neste caso, uma 

tentativa). 

 

Sugerimos o seguinte esquema para fixar o que foi estudado: 

                                                        
183 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fato_típico, acesso em 30/09/2017 
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1. quando a conduta do agente der causa a um resultado, ocorrerá o nexo causal ou 

relação de causalidade e por conseguinte o resultado naturalístico ser-lhe-á 

imputado. 

2. quando uma causa for produtora do resultado, não ocorrerá o nexo causal ou a 

relação de causalidade, portanto o resultado será atribuído à causa, e não ao 

agente. Entretanto, dependendo do fato, o agente responderá de acordo com o 

amoldamento de sua conduta na Lei Penal. 

 
6.5. Parte Geral do Código Penal Brasileiro184 
 
Anterioridade da Lei 
 

Art. 1º do Código Penal Brasileiro Não há crime sem lei anterior que o defina. Não 

há pena sem prévia cominação legal. 

 
Relação de causalidade 
 

Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a 

quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 

resultado não teria ocorrido.  

 
Superveniência de causa independente  
 

§ 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação 

quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se 

a quem os praticou.  

 
Relevância da omissão  
 

                                                        
184 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm, acesso em 30/09/2017 
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§ 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para 

evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.  

 
Art. 14 Diz-se o crime: 
 
Crime consumado  
 

 I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;  
 
Tentativa  

 

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias 

alheias à vontade do agente.  
 
Pena de tentativa  
 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 

correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 

 

Art. 18 Diz-se o crime: 
 
Crime doloso  
 

 I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;  
 
Crime culposo 
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 II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência 

ou imperícia.  

 

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por 

fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.  

 

Exclusão de ilicitude 

 

 Art. 23 Não há crime quando o agente pratica o fato:  

 

 I - em estado de necessidade;  

 II - em legítima defesa;  

 III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  
 
Excesso punível  
 

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá 

pelo excesso doloso ou culposo.  
 
Estado de necessidade 

 

Art. 24 Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 

perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, 

direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-

se. 

 
§ 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar 

o perigo.  

 
§ 2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena 

poderá ser reduzida de um a dois terços.  
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Legítima defesa 
 

Art. 25 Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 

necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

 
Do concurso de pessoas 

 

Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade.  

 

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um 

sexto a um terço.  

 
§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 

aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter 

sido previsível o resultado mais grave.  

 
Das espécies de pena 

 

 Art. 32 As penas são:  

 

 I - privativas de liberdade; 

 II - restritivas de direitos; 

 III - de multa. 

 
Das penas privativas de liberdade 

 
Reclusão e detenção 

 

Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 

aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de 

transferência a regime fechado.  
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 § 1º Considera-se:  

 

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima 

ou média; 

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar; 

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado. 

 

§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e 

ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:  

 

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em 

regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não 

exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, 

poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 

 
§ 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com 

observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.  

 

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de 

regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou 

à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. 

 
Das penas restritivas de direitos 

 
Penas restritivas de direitos 
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 Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 

 

I - prestação pecuniária;  

II - perda de bens e valores;  

III - limitação de fim de semana.  

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;  

V - interdição temporária de direitos;  

VI - limitação de fim de semana.  

 
Da pena de multa 

 
Multa 

 

Art. 49 A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia 

fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no 

máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.  

 

§ 1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um 

trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 

5 (cinco) vezes esse salário. 

 

§ 2º O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de 

correção monetária. 

  
DA APLICAÇÃO DA PENA 
 
Fixação da pena 

 

Art. 59 O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do 

crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
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I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;  

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de 

pena, se cabível.  

 
Circunstâncias agravantes 
 

 Art. 61 São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou 

qualificam o crime:  

 

 I - a reincidência;  

 II - ter o agente cometido o crime: 

 

a) por motivo fútil ou torpe; 

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem 

de outro crime; 

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que 

dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; 

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou 

cruel, ou de que podia resultar perigo comum; 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei 

específica;  

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou 

profissão; 

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;  

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; 

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, 

ou de desgraça particular do ofendido; 
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l) em estado de embriaguez preordenada. 
 
Agravantes no caso de concurso de pessoas 

 

 Art. 62 A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais 

agentes;  

II - coage ou induz outrem à execução material do crime;  

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-

punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;  

IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de 

recompensa.  
 
Reincidência 

 

Art. 63 Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado 

por crime anterior. 

 

Art. 64 Para efeito de reincidência: 

 

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 

5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento 

condicional, se não ocorrer revogação;  

II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos. 

 
Circunstâncias atenuantes 

 

 Art. 65 São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  
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I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) 

anos, na data da sentença;  

II - o desconhecimento da lei;  

III - ter o agente: 

 

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, 

evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado 

o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem 

de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato 

injusto da vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;e) 

cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. 

 

Art. 66 A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 

anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.  

 
Cálculo da pena 

 

Art. 68 A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; 

em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 

último, as causas de diminuição e de aumento.  

 

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na 

parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, 

prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.  

 
Concurso material 
 

Art. 69 Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de 
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liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de 

reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.  

 

§ 1º Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa 

de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a 

substituição de que trata o art. 44 deste Código.  

 
§ 2º Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá 

simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.  
 
Concurso formal 
 

Art. 70 Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se 

iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 

metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão 

é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o 

disposto no artigo anterior.  

 

Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 

69 deste Código.  
 
Crime continuado 

 

Art. 71 Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, 

ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 

terços.   
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Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com 

violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os 

motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, 

ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único 

do art. 70 e do art. 75 deste Código.  

 
6.6. Parte Especial do Código Penal Brasileiro185 
 
Dos Crimes em Espécie 
 
Apropriação indébita 

 

 Art. 168 Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

 

 Pena. reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 
Aumento de pena 
 

 § 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 

 

 I - em depósito necessário; 

 II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro 

ou depositário judicial; 

 III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 
 
Estelionato 

 

                                                        
185 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm, acesso em 30/09/2017 

mailto:contato@despminas.com.br


 
 
 
 
 

 
DESPMINAS ‐ ASSOCIAÇÃO DOS DESPACHANTES DE MINAS GERAIS 
CNPJ 28.195.700/0001‐06            pág. 
353/366 
Avenida Cesário Alvim, nº 220, Bairro Varginha ‐ Itajubá‐MG ‐ CEP 37501‐059  
Telefones: (35) 3622‐5370 ‐ Email: contato@despminas.com.br 

CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE 
DESPACHANTES DE VEÍCULOS 

 

Art. 171 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 

meio fraudulento: 

 

Pena. reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 

de réis. 

 

§ 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar 

a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º. 

 

§ 2º Nas mesmas penas incorre quem: 
 

Disposição de coisa alheia como própria 

 

 I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia 

como própria; 
 
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 

 

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, 

gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante 

pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias; 
 
Defraudação de penhor 
 

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a 

garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado; 

 
Fraude na entrega de coisa 

 

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a 

alguém; 
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Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 

 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo 

ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de 

haver indenização ou valor de seguro; 

 
Fraude no pagamento por meio de cheque 

 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe 

frustra o pagamento. 

 

§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 

entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social 

ou beneficência. 

 
Estelionato contra idoso 
 

§ 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.  

 
Receptação 
 

Art. 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou 

alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, 

a adquira, receba ou oculte:  

 

Pena. reclusão, de um a quatro anos, e multa.  

 
Receptação qualificada 
  

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 

montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em 
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proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa 

que deve saber ser produto de crime:  

Pena. reclusão, de três a oito anos, e multa.  

 

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer 

forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.  

 

§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o 

valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por 

meio criminoso: 

 

Pena. detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.  

 

§ 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do 

crime de que proveio a coisa.  

 

§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em 

consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa 

aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.  

 

§ 6º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a 

pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro.  

 
Associação Criminosa 

 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer 

crimes:  

 

Pena. reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos 
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Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se 

houver a participação de criança ou adolescente.  

 
Da falsidade de títulos e outros papéis públicos 
 
Falsificação de papéis públicos 

 

 Art. 293 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 

 

 I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão 

legal destinado à arrecadação de tributo;  

II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal; 

III - vale postal; 

IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro 

estabelecimento mantido por entidade de direito público; 

V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação 

de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja 

responsável; 

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela 

União, por Estado ou por Município: 

 

Pena. reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

 

§ 1o Incorre na mesma pena quem: 

 

I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere 

este artigo;  

II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou 

restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;  

III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, 

troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
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próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou 

mercadoria:  

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;  

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a 

obrigatoriedade de sua aplicação.  

 

§ 2º Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-

los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização: 

 

Pena. reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

§ 3º Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a 

que se refere o parágrafo anterior. 

 

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos 

papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois 

de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses 

a dois anos, ou multa. 

 

§ 5o Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1o, qualquer 

forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou 

outros logradouros públicos e em residências.  
 
Da falsidade documental 
 
Falsificação do selo ou sinal público 

 

Art. 296 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 

 

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de 

Município; 
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II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou 

sinal público de tabelião: 

Pena. reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

 

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado; 

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou 

em proveito próprio ou alheio. 

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou 

quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da 

Administração Pública.  

 

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 

cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 
Falsificação de documento público 

 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 

público verdadeiro: 

Pena. reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

 

§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 

cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de 

entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações 

de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 

 

§ 3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:  
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I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a 

fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de 

segurado obrigatório;  

II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento 

que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa 

da que deveria ter sido escrita;  

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as 

obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa 

da que deveria ter constado.  

 

§ 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 

3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do 

contrato de trabalho ou de prestação de serviços.  
 
Falsificação de documento particular  
 

Art. 298 Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento 

particular verdadeiro: 

 

Pena. reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
 
Falsificação de cartão 

 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento 

particular o cartão de crédito ou débito.  
 
Falsidade ideológica 

 

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: 
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Pena. reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão 

de um a três anos, e multa, 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. 
 
Falso reconhecimento de firma ou letra 

 

Art. 300 Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou 

letra que o não seja: 

 

Pena. reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. 

 
Certidão ou atestado ideologicamente falso 
 

Art. 301 Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou 

circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de 

serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: 

 

 Pena. detenção, de dois meses a um ano. 

 
Falsidade material de atestado ou certidão 

 

§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de 

certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite 

alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou 

qualquer outra vantagem: 

 

 Pena. detenção, de três meses a dois anos. 
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§ 2º Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de 

liberdade, a de multa. 
 
Uso de documento falso 

 

Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se 

referem os arts. 297 a 302: 

 

Pena. a cominada à falsificação ou à alteração. 

 
Supressão de documento 

 

Art. 305 Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em 

prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia 

dispor: 

 

Pena. reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, 

de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular. 

 
Falsa identidade 

 

Art. 307 Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

 

Pena. detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui 

elemento de crime mais grave. 

 

Art. 308 Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista 

ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se 

utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro: 
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Pena. detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui 

elemento de crime mais grave. 

 
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor 
 

Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de 

veículo automotor, de seu componente ou equipamento:) 

 

Pena. reclusão, de três a seis anos, e multa.  

 

 § 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, 

a pena é aumentada de um terço. 

  

§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o 

licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo 

indevidamente material ou informação oficial.  

 
Resistência 

 

Art. 329 Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 

funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: 

 

Pena. detenção, de dois meses a dois anos. 

 

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 

 

Pena. reclusão, de um a três anos. 

 

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à 

violência. 
 
Desobediência 
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Art. 330 Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

 

Pena. detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 
 
Desacato 

 

Art. 331 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: 

 

Pena. detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

 
Tráfico de Influência  
 

Art. 332 Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou 

promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função:  

 

Pena. reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua 

que a vantagem é também destinada ao funcionário.  
 
Corrupção ativa 
 

Art. 333 Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 

 

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

 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo 

dever funcional. 
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7. ÉTICA E DISCIPLINA 
 
O Despachante de Veículos associado a DESPMINAS deve agir com respeito, honradez, 

bom tratamento ao público, e, principalmente, legalidade em suas ações. As normas e 

funcionamento dos serviços do DETRAN/MG estão dispostos em seu site de maneira 

bem clara e didática para cada serviço, com explicação de cada item e outros detalhes. 

 

A demissão do Associado dar-se-á a seu pedido, mediante carta dirigida a DESPMINAS, 

não podendo ser negada, permanecendo o associado responsável por obrigações 

assumidas até a data da demissão. 

 

O Associado será excluído da DESPMINAS havendo justa causa e em razão da prática 

de atos irregulares, assim reconhecidas em procedimento de sindicância e/ou 

representação contra o associado e, na aplicação da sanção, será assegurada a ampla 

defesa e o direito de recurso, observado o seguinte: 

 

I - O processo será instaurado com a discriminação dos fatos e das respectivas 

provas, bem como dos dispositivos infringidos do Estatuto da Associação; 

 

II - Após, o associado será citado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 

(dez) dias, sendo-lhe assegurado o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente constituído, arrolar e 

reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 

se tratar de prova pericial. 

 

III - Instruído o processo, a exclusão do associado será decidida por voto da 

maioria dos membros da Diretoria. 

 

IV - Da decisão que determinar a exclusão do associado, caberá recurso à 

Assembleia Geral. 
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A exclusão do associado ocorrerá também por morte ou por incapacidade civil não 

suprida da pessoa física, ou, ainda, se o associado deixar de atender aos requisitos 

exigidos para a sua admissão ou permanência na Associação. 

 

Além da penalidade de exclusão do associado, a prática de atos irregulares e/ou 

representação contra o associado serão apuradas através de sindicância e aplicadas as 

sanções administrativas de advertência, suspensão e multa de acordo com a gravidade 

da falta, se leve, média ou grave, respectivamente, assegurada, por qualquer modo, a 

ampla defesa. 

 

A DESPMINAS conta com o componente organizacional de Ouvidoria que, gratuitamente, 

recebe, protocola, registra, instrui, analisa e dá tratamento formal e adequado às 

reclamações dos associados, consumidores e/ou clientes dos associados, prestando os 

esclarecimentos necessários e informando os prazos de solução dos problemas. 

 

A Ouvidoria tem ainda as seguintes atribuições: 

 

I - Receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 

reclamações dos associados, consumidores, clientes e usuários de produtos e 

serviços dos associados, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual 

realizado pelos associados; 

 

II - Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca 

do andamento de suas demandas e das providências adotadas; 

 

III - Informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode 

ultrapassar trinta dias; 

 

IV - Encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo 

informado no inciso III; 
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V - Propor à Diretoria medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e 

rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; 

 

VI - Elaborar e encaminhar à Diretoria da associação e à auditoria interna, ao final 

de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da 

ouvidoria, contendo as proposições de que trata o inciso V. 

 

Todos os Associados tem o compromisso no sentido de: 

 

I - Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para 

que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e 

isenção; 

 

II - Assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração 

de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, 

podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. 

 
 
DA PROVA DO CURSO DESPMINAS DE FORMAÇÃO DE DESPACHANTES DE 
VEÍCULOS E CERTIFICAÇÃO 
 
Para fazer a prova e obter a comprovação de participação em exame de certificação 

organizado pela Associação, acesse www.despminas.com.br/prova (digite esse endereço 

no seu navegador de internet). 
 
 

 

DESPMINAS 2017. Todos os direitos reservados. 
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	Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), procuração original ou cópia autenticada.
	Valor
	Alteração de Dados: R$ 78,03
	Orientações para o serviço
	- Para trocar a placa do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados e atualizados no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG)(IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro, Multas e a baixa de impedimentos se houver).
	- Preencha o formulário eletrônico.
	- Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) e assine-a.
	- Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bancoob, Caixa Econômica Federal e Lotéricas).
	- De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs).
	- O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs) para apresentar os documentos nec...
	- Após emissão documento, comprar placas nas fábricas credenciadas e dirigir-se ao setor de emplacamento para selagem de nova placa em posse dos documentos expedidos devidamente quitados de acordo com o vencimento.
	- Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do município.
	Clique aqui para acessar o formulário (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/mudanca-de-placa-amarela)
	/
	4.1.9.4. Inclusão e retirada de restrição financeira58F

	Descrição
	O proprietário que adquirir ou refinanciar através de um agente financeiro (Bancos, Empresas de Crédito e outros) procederá de acordo com as orientações por modalidade para constar no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e no Certificado de Regis...
	O veículo deverá passar por vistoria.
	Documentos necessários
	- Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); - Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; - Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; - Recolhimento do DAE - Taxa de Alteração de...
	PARA PESSOA FÍSICA
	- Representação para dar entrada e receber o documento que será expedido pelo DETRAN/MG por parentes de 1º grau (pai, mãe, filho (a), marido e esposa) mediante apresentação do documento de identidade ou certidão de casamento comprovando o parentesco (...
	- Representação por terceiros:
	- Mediante procuração pública (lavrada em cartório) original ou cópias autenticadas acompanhada dos documentos do proprietário e do procurador (cópias e originais ou cópias autenticadas);
	PARA PESSOA JURÍDICA
	- Cartão do CNPJ com menos de 90 dias;
	- Contrato social ou cópia autenticada;
	- Procurador público com o documento de identidade atualizada (cópia e original), procuração original ou cópia autenticada.
	Valor
	Alteração de Dados: R$ 78,03
	Orientações para o serviço
	Para inserir ou retirar a restrição financeira do veículo automotor todos os débitos deverão estar quitados e atualizados no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG)(Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), T...
	Preencha o formulário eletrônico no link abaixo.
	Faça a impressão do Formulário (Ficha Cadastral) disponível no link abaixo e assine-a.
	Será gerado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente ao serviço requerido. Recolher a taxa na rede credenciada (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Mercantil do Brasil e Bancoob, Caixa econômica Federal e Lotéricas).
	De posse da Ficha Cadastral dirija-se ao setor de vistoria da unidade de trânsito (Capital Divisão de Registro de Veículos (DRV) e Interior Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRANs)).
	O veículo aprovado na vistoria deverá encaminhar-se ao setor de emissão de documentos da unidade de trânsito (Capital DRV e Interior CIRETRANs) para apresentar os documentos necessários.
	Todos os casos não previstos deverão ser analisados pelas unidades de atendimento do município.
	Arrendamento Mercantil (Leasing):
	Para este caso, o proprietário deverá seguir o procedimento descrito no serviço de Transferência de Propriedade.
	Mudanças acumulativas: O proprietário poderá realizar mais de uma alteração das características originais do veículo em um único processo, seguindo os procedimentos e apresentando os documentos necessários para as alterações solicitadas. Este processo...
	Clique aqui para acessar o formulário. (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/alteracoes/desalienacao-alienacao-de-veiculo)
	/
	4.1.9.5. Baixa de veículo59F

	Descrição
	O veículo que sair de circulação por ser irrecuperável após um acidente, sinistrado com laudo de perda total, vendido ou leiloado como sucata ou completamente desmontado, é preciso dar baixa no seu registro no sistemas de dados do Departamento de Trâ...
	/  4.1.9.6. Adequação de modelo de placa60F
	4.1.9.7. Regularização do motor61F
	4.1.9.8. Mudança de cor62F

	Documentos necessários
	- Documento de identidade (original e cópia); - CPF (original e cópia); - Recolhimento do DAE disponível no link abaixo; - Certificado de Registro de Veículo (CRV) em branco; - Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do v...
	Valor
	- Alteração de Dados: R$ 78,03
	4.1.9.9. Rebaixamento do veículo63F

	Documentos necessários
	- Certificado de Registro de Veículo: (CRV) (em branco); - Documento de identidade (original e cópia); - CPF (original e cópia); - Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo; - Recolhimento do DAE disponível no l...
	Valor
	- Alteração de Dados: R$ 78,03
	4.1.9.10. Motofrete64F
	4.1.9.11. Mototaxi65F

	Descrição
	O proprietário que desejar realizar o transporte de passageiro remunerado, desde que autorizados pelo poder concedente do município deverá registrar junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), no município onde é domiciliado para c...
	Documentos necessários
	- Autorização do Município (Poder concedente); - Certificado de Registro de Veículo (CRV) (em branco); - Cópias e originais do documento de identidade atualizada e CPF; - Ficha de Cadastro devidamente preenchida e assinada pelo proprietário do veículo...
	Valor
	- Alteração de Dados: R$ 78,03
	4.1.9.12. Moto com baú removível66F
	4.1.9.13. Mudança de carroceria67F
	4.1.9.14. Transformações de veículo68F
	4.1.9.15. Mudança para lâmpada super branca69F
	4.1.9.16. Mudança de categoria de veículo70F
	4.1.9.17. Averbação de contrato de Comodato / Aluguel / Arrendamento71F

	4.1.10. TRANSFERÊNCIAS
	4.1.10.1, Transferência de propriedade de veículo72F
	4.1.10.2. Comunicação de venda73F
	4.1.10.3. Baixa de comunicação de venda74F
	4.1.10.4. Transferência de veículos de outros estados para MG mantendo a propriedade 75F
	4.1.10.5. Veículo de leilão76F
	4.1.10.6. Veículo de ordem judicial e formal de partilha77F
	4.1.10.7. Veículo de escritura pública de inventário78F
	4.1.10.8. Aquisição de veículo por carta de adjudicação79F

	4.1.11. VEÍCULOS ROUBADOS/FURTADOS
	4.1.11.1. Orientações para veículos roubados/furtados
	4.1.11.2. Veículo recuperado de furto/roubo80F

	Descrição
	Veículos que foram recuperados após furto ou roubo e sofreram modificações em qualquer um de seus sinais identificadores, como chassi e motor, devem passar pelo processo de legalização do Certificado de Registro de Veículo (CRV).
	Documentos necessários
	- CPF (original e cópia); - Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV); - Recolhimento da Guia DAE;
	Valor
	4.1.11.3. Liberação de veículo apreendido (furto/roubo)81F

	Descrição
	O veículo apreendido no âmbito de competência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG), pelas polícias Civil e Militar são levados para pátios de recolhimento terceirizados, até que o proprietário providencie sua liberação.
	Documentos necessários
	Valor
	- Interior de Minas Gerais: GRATUITO
	4.1.11.4. Certidão comprobatória de furto82F

	4.1.12. VEÍCULOS CLONADOS
	4.1.12.1. Orientações do processo - Veículo Dublê/Clone

	4.1.13. ACIDENTES
	4.1.13.1. Veículo Sinistrado: Média e Grande Monta83F
	4.1.13.2. Publicação de Dano - Média e Grande Monta84F
	4.1.13.3. Como requerer o seguro DPVAT85F
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	4.1.14. LEILÕES
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	4.1.14.2. Calendário de Leilões 201791F
	4.1.14.3. Editais de Leilões92F
	4.1.14.4. Tabela de veículos93F

	Descrição
	O cidadão que deseja participar dos leilões promovidos pelo DETRAN/MG, pode consultar dados sobre os veículos que serão leiloados. Basta preencher os campos abaixo com cidade desejada e código verificador. Para consultar os editais dos próximos leilõ...
	4.1.14.5. Editais de notificação94F
	4.1.14.6. Emissão de DAE - Arremate95F
	4.1.14.7. Orientações do processo96F
	4.1.14.8. Legislação97F
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	Para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor deverá preencher o formulário eletrônico disponível no link abaixo. Após o preenchimento do formulário será gerado um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para recolhimento na rede ...
	Documentos necessários
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	Valor
	- Renovação do Documento de Habilitação: R$ 78,03 - Registro ou Importação de Prontuário: R$ 78,03 (Específica para condutores habilitados em outro Estado). - Exame Legislação Renovação/Reciclagem da CNH: R$ 65,03 - Específica para condutores que opt...
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