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Art. 120 Art.130

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque:

deve ser registrado perante o 

órgão executivo de trânsito do 

Estado ou do Distrito Federal, no 

Município de domicílio ou 

residência de seu proprietário, na 

forma da lei.

para transitar na via, deverá ser 

licenciado anualmente pelo órgão 

executivo de trânsito do Estado, 

ou do Distrito Federal, onde 

estiver registrado o veículo.





Expedição CRV

DETRAN consulta RENAVAM e exige
os seguintes documentos:
• nota fiscal fornecida pelo fabricante
ou revendedor, ou documento
equivalente expedido por autoridade
competente;



Expedição CRV

Obs.: documento fornecido pelo
Ministério das Relações Exteriores,
quando se tratar de veículo importado
por membro de missões diplomáticas,
de repartições consulares de carreira,
de representações de organismos
internacionais e de seus integrantes.



Expedição de novo CRV

• for transferida a propriedade;
• Mudança de Município
• for alteração de qq característica
• mudança de categoria



Expedição de novo CRV

• Documentos exigidos:
I – CRV anterior;
II – CLA atual

Conforme o caso:
III – ATPV
IV - Certificado de Segurança 

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



Expedição de novo CRV

• Conforme o caso (continuação):
V - comprovante de procedência e

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



Expedição de novo CRV

• Conforme o caso (continuação):
VI - autorização do Ministério das

Relações Exteriores, no caso de
veículo da categoria de missões
diplomáticas, de repartições
consulares de carreira, de
representações de organismos
internacionais e de seus integrantes;



Expedição de novo CRV

• Conforme o caso (continuação):
VII - certidão negativa de roubo ou

furto de veículo, expedida no
Município do registro anterior, que
poderá ser substituída por informação
do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de
débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito vinculados ao
veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações
cometidas;



IX - Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários, no caso de veículos de
carga; (Revogado pela Lei nº 9.602, de
1998)
X - comprovante relativo ao cumprimento

do disposto no art. 98, quando houver
alteração nas características originais do
veículo que afetem a emissão de
poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de
inspeção veicular e de poluentes e ruído,
quando for o caso, conforme
regulamentações do CONTRAN e do
CONAMA.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9602.htm


Art. 128. Não será expedido novo CRV enquanto
houver débitos fiscais e de multas de transito e
ambientais, vinculadas ao veiculo,
independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.

Art. 131.§2º. O veiculo somente será considerado
licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e multas de transito e ambientais,
vinculados ao veiculo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.



LICENCIAMENTO

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no
momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido
sistema informatizado para verificar se o veículo está
licenciado.



Trânsito de Veículos Novos

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao
licenciamento e terão sua circulação regulada pelo
CONTRAN durante o trajeto entre a fabrica e o
Município de destino.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
igualmente, aos veículos importados, durante o
trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário
e o Município de destino.







Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida
em modelo único
e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-
requisitos estabelecidos neste Código,
• conterá fotografia,
• identificação
• e CPF do condutor,
• terá fé pública
• e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.



"Art.
1º.................................................................................................. §
1º O documento de habilitação será expedido em modelo único,
conforme especificações técnicas constantes nos Anexos I, II, III e
IV desta Resolução.
§ 2º O documento de habilitação previsto no §1º poderá ser
expedido em meio eletrônico, na forma estabelecida em portaria
do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).



"Art. 8º-A, Res. 598/16
A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e), deverá
ser implantada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, até 1º de fevereiro de 2018,
podendo o condutor optar também pelo documento físico.”








