CARTA DE SERVIÇOS
A Carta de Serviços do Detran visa facilitar o acesso dos nossos clientes aos serviços
prestados. De forma clara e resumida, você, usuário, encontra, num único lugar, a
relação de procedimentos e documentos necessários para que o serviço seja bem
realizado.
A Carta de Serviços é mais uma forma de prestação de contas para com o
consumidor. E o Detran já está adotando a medida para melhor servir.
Se persistirem as dúvidas, nossos usuários podem ligar para o teleatendimento nos
números 021 3460-4040 (Capital) ou 0800 0204040 (demais regiões). Podem também
procurar a Ouvidoria por meio do ícone do setor na capa do site
www.detran.rj.gov.br.
Boa leitura

DIRETORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS
Contato para dúvidas: 0800-020-4042 / 3460-4042 - SAC (segunda a sexta-feira, das 8h
às 20h e, aos sábados, das 8h às 18h).

Primeira licença de veículo nacional
O que é?
Serviço para proprietários de automóveis zero quilômetro incluírem-nos nas bases de
dados do Detran e do Registro Nacional de Veículos Automotores com a emissão da
primeira documentação.
Como solicitá-lo?
Deve-se pagar a taxas necessárias, chamadas de Duda (Documento Único do Detran de
Arrecadação). Além disso, é preciso que se apresente a nota fiscal original do
fabricante, ou do revendedor do veículo ou a cópia da nota fiscal eletrônica com a
etiqueta contendo o decalque do chassi em baixo relevo.
No caso de veículos para transporte de passageiros, na categoria de aluguel, deve ser
apresentada a autorização para sua inclusão na frota de permissionários expedida pelo
poder concedente.
Se houver inclusão de gravame comercial, as instituições financeiras e demais
empresas credoras serão obrigados informar ao Sistema Nacional de Gravames sobre
o financiamento do veículo.
Os donos de automóveis classificados como de aprendizagem deverão apresentar a
autorização original pela Diretoria de Habilitação do Detran.
Os proprietários de carros adaptados para deficientes físicos terão que trazer ao
Detran uma cópia autenticada em cartório do seu laudo médico e o Certificado de
Segurança Veicular expedido e validado no Sistema de Certificação de Segurança
Veicular e Vistorias (SISCSV).
Quem solicitar a primeira licença para veículos adquiridos em leilão deverá abrir um
processo administrativo no protocolo geral da sede do Detran ou numa Circunscrição
Regional de Trânsito (Ciretran).
Já a relação de documentos pessoais e de pessoas jurídicas pode ser encontrada aqui.
Quanto custa?
Veja os valores aqui.
Quando pode ser solicitado?
Dentro de 15 dias a partir da emissão da nota fiscal de fábrica.

Onde?
Em qualquer posto de vistoria.
Primeira licença de veículo de missões diplomáticas
O que é e a quem se destina?
Serviço para automóveis pertencentes a missões diplomáticas incluírem-nos nas bases
de dados do Detran com a emissão da primeira documentação.
Como solicitá-lo?
Deve-se pagar os Dudas de código 001-9 e 705-6 ou 708-0. Além disso, é preciso que
se apresente a autorização expedida pelo Cerimonial do Ministério das Relações
Exteriores — que deverá indicar o cadastramento na Base de Índice Nacional.
Quanto custa?
Dudas 001-9 e 705-6 ou 708-0.
Quando pode ser solicitado?
Dentro de 15 dias a partir da emissão da nota fiscal de fábrica.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.
Mudança de pátio
O que é e a quem se destina?
Serviço para redes de concessionárias e revendedoras de automóveis para
transferência de veículos entre filiais e matriz, com identificação pela coincidência de
raiz do CNPJ.
Como solicitá-la?
Deve-se apresentar a nota fiscal de venda do veículo, mantendo-se o CNPJ registrado
na Base Índice Nacional pela matriz. Na Região Metropolitana, os interessados devem
pagar as taxas de serviço, agendar o serviço pelo portal do Detran ou pelo telefone
3460-4040, e ir ao posto escolhido com os documentos exigidos. No interior, também
pode-se agendar o serviço pelo telefone 0800-020-4040.
Advogados, procuradores ou representantes de órgãos públicos e entidades
credenciadas devem levar documentos comprovando sua posição e os formulários
solicitados preenchidos. Em todos os casos, a documentação somente será entregue
ao representante que solicitou o serviço.
Documentação exigida:
I) Nota fiscal de fábrica original;
II) Documentos pessoais e de pessoas jurídicas, que podem ser encontrados aqui.

Quanto custa?
Gratuito.
Quando pode ser solicitado?
Das 9h às 17h.
Onde?
Nas cidades onde houver posto de vistoria. Nos demais municípios, os interessados
podem ir a qualquer Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou Serviço Auxiliar
de Trânsito (SAT).

Numeração da placa do carro
O que é e a quem se destina?
Trata-se de um serviço opcional para quem quiser escolher os números da placa para
veículos 0km desde que a sequência de algarismos final não coincida com outra
existente.
Como solicitá-la?
Segundo a Lei 4.971/2006, deve se pagar um Darj (Documento de Arrecadação do Rio
de Janeiro) a ser emitido pelo site da Secretaria Estadual de Fazenda. O usuário deve
clicar em “Outras Receitas” e, depois, em “Reserva Placa Especial” para obter o Darj.
Feito o pagamento, pode-se requisitar o serviço, sem agendamento, abrindo-se um
processo administrativo e pagando-se os Dudas referentes ao serviço. O comprovante
de pagamento deve estar registrado no CPF do proprietário, comprador ou
arrendatário ou no CNPJ da empresa que requisitar o serviço.
No caso de veículos importados, deve-se apresentar uma cópia da declaração de
importação (DI) ou do extrato da DI (importação direta), caso não esteja discriminado
na Danfe; original da primeira via da Danfe emitida de fábrica ou representante legal
credenciado por ofício do fabricante no Brasil enviado ao Detran (importação indireta).
No caso de veículos para transporte de passageiros, na categoria de aluguel, deve ser
apresentada a autorização para sua inclusão na frota de permissionários expedida pelo
poder concedente.
Os donos de carros adaptados para deficientes físicos terão que trazer ao Detran uma
cópia autenticada em cartório do seu laudo médico e o Certificado de Segurança
Veicular expedido e validado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e
Vistorias (SISCSV).
Quanto custa?
Pela escolha de dois números, paga-se o Darj de 100 ufirs; de três, 150 ufirs; e de
quatro, 200 ufirs.
Dudas 001-9 e Duda 705-6 ou 708-0.
Duda 018-3 (em caso de alienação fiduciária ou reserva de domínio).

Quando pode ser solicitado?
No momento do primeiro emplacamento, das 9h às 16h.
Onde?
O processo administrativo pode ser aberto no Acesso 4 do edifício-sede, na Avenida
Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou em qualquer Ciretran.

Primeira licença de veículo importado
O que é e a quem se destina?
Trata-se de serviço para inclusão na base de dados do Detran de veículo estrangeiro,
cuja importação foi realizada por pessoa física ou jurídica, sem intervenção do
fabricante ou seu representante legal (importação direta), ou pelo próprio fabricante
ou seu representante legal credenciado no país (importação indireta).
Como solicitá-la?
Deve-se pagar a taxas necessárias. Na Região Metropolitana, os interessados podem
agendar o serviço pelo portal do Detran ou pelo telefone 3460-4040, e ir ao posto
escolhido com os documentos exigidos. No interior, também pode-se fazer o
agendamento pelo telefone 0800-020-4040. Advogados, procuradores ou
representantes de órgãos públicos e entidades credenciadas devem levar documentos
comprovando sua posição e os formulários solicitados preenchidos. Em todos os casos,
a documentação somente será entregue ao representante que solicitou o serviço.
Além disso, é preciso que se apresente cópia da declaração de importação (DI) ou do
extrato da DI (importação direta) caso não esteja discriminado na nota fiscal emitida
pelo fabricante (Danfe); original da primeira via da Danfe de fábrica ou seu
representante legal, desde que, neste último caso, devidamente credenciado por meio
de ofício do fabricante no Brasil dirigido ao Detran.
No caso de veículos para transporte de passageiros, na categoria de aluguel, deve ser
apresentada a autorização para sua inclusão na frota de permissionários expedida pelo
poder concedente.
Se houver inclusão de gravame comercial, as instituições financeiras e demais
empresas credoras serão obrigados informar ao Sistema Nacional de Gravames sobre
o financiamento do veículo.
Os donos de automóveis classificados como de aprendizagem deverão apresentar a
autorização original pela Diretoria de Habilitação do Detran.
Os proprietários de carros adaptados para deficientes físicos terão que trazer ao
Detran uma cópia autenticada em cartório do seu laudo médico e o Certificado de
Segurança Veicular expedido e validado no Sistema de Certificação de Segurança
Veicular e Vistorias (SISCSV).

Quem solicitar a primeira licença para veículos adquiridos em leilão deverá abrir um
processo administrativo no protocolo geral da sede do Detran ou numa Circunscrição
Regional de Trânsito (Ciretran).
Veja a relação de documentos pessoais e de pessoas jurídicas aqui.
Quanto custa?
Veja os valores aqui.
Quando pode ser solicitado?
Dentro de 15 dias a partir da emissão da nota fiscal, das 9h às 17h.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Licenciamento anual
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV), de porte obrigatório, condicionado à vistoria anual para verificação das
condições de tráfego do automóvel.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito e a taxa de
emissão do CRLV, disponível no site ou nos totens do Bradesco.
Os documentos a serem apresentados no posto de vistoria são:
I) comprovante de residência original e uma cópia sua quando houver a necessidade
de alteração do endereço no cadastro do automóvel, ou declaração de próprio punho;
II) último CRLV ou Certificado de Registro de Veiculo (CRV) original;
III) Certificado de Segurança Veicular (CSV), no caso de movido a GNV;
IV) Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga original, da Agência
Nacional de Transportes Terrestres, e uma cópia sua para veículos registrados na
categoria aluguel, com capacidade de carga igual ou superior a meia tonelada.
Qualquer pessoa poderá conduzir o veículo à vistoria e receber o novo documento.
Quanto custa?
Veja os valores dos Dudas aqui.

Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Quando pode ser solicitado?
Dentro do calendário anual de vistoria do Detran, conforme o número final de placa.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Licenciamento anual sem vistoria
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV), de porte obrigatório, condicionado à vistoria anual para verificação das
condições de tráfego do automóvel, voltado apenas para motos e carros de passeio
para até cinco passageiros, com isenção de vistoria até o quinto ano de emissão de sua
nota fiscal.
Automóveis de sete lugares também têm isenção, mas somente até o terceiro ano de
emissão da nota fiscal de compra. Nos dois casos, a regra se aplica apenas a veículos
particulares comprados zero quilômetro em território fluminense, que não sejam
movidos a óleo diesel, cujos donos não precisarão pagar a taxa de licenciamento anual,
de R$ 139,30.
A dispensa da vistoria não elimina a exigência de emissão anual do CRLV e não
contempla os carros e motos que passarem por mudança de domicílio ou residência,
transferência de propriedade, alteração de características e troca de categoria. O CRLV
poderá ser obtido sem necessidade de levar o veículo ao posto.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran, em
“licenciamento anual sem vistoria”, ou pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se
também ligar para 0800-020-4040 ou procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o
cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT (que deve ser obtido no site da Seguradora
Líder), multas de trânsito e a taxa de emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens
do Bradesco).
Os documentos a serem apresentados no posto de vistoria são:
I) comprovante de residência original e uma cópia sua quando houver a necessidade
de alteração do endereço no cadastro do automóvel, ou declaração de próprio punho;

II) último CRLV ou Certificado de Registro de Veiculo (CRV) original;
III) Certificado de Segurança Veicular (CSV), no caso de movido a GNV;
IV) Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga original, da Agência
Nacional de Transportes Terrestres, e uma cópia sua para veículos registrados na
categoria aluguel, com capacidade de carga igual ou superior a meia tonelada.
V) Documento de identificação original e uma cópia sua de quem retirar o CRLV, caso
não seja o dono do veículo.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Quando pode ser solicitado?
Dentro do calendário anual de vistoria do Detran, conforme o número final de placa.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria, Ciretran, SAT ou unidade em shopping center que
realize o serviço, ou no edifício-sede, na Avenida Presidente Vargas 817 (Acesso 7).

Licenciamento anual sem vistoria com troca de placa e/ou lacre
O que é e a quem se destina?
Trata-se do mesmo serviço para proprietários de veículos que se encaixem nas regras
de licenciamento anual sem vistoria, mas com necessidade de troca de placa e/ou
lacre. Ressalte-se que a dispensa de vistoria não elimina a exigência de emissão anual
do CRLV, que poderá ser obtido sem necessidade de levar o automóvel ao posto.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran, em
“licenciamento anual sem vistoria”, ou pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se
também ligar para 0800-020-4040 ou procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o
cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT (que deve ser obtido no site da Seguradora
Líder), multas de trânsito, a taxa de emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens
do Bradesco) e o Duda referente ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio
CPF ou CNPJ.
Os documentos a serem apresentados no posto de vistoria são:

I) comprovante de residência original e uma cópia sua quando houver a necessidade
de alteração do endereço no cadastro do automóvel, ou declaração de próprio punho;
II) último CRLV ou Certificado de Registro de Veiculo (CRV) original;
III) Certificado de Segurança Veicular (CSV), no caso de movido a GNV;
IV) Documento de identificação original e uma cópia sua de quem retirar o CRLV, caso
não seja o dono do veículo.
V) Original do Duda pago para o serviço de confecção da placa e/ou do lacre.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja aqui os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Dentro do calendário anual de vistoria do Detran, conforme o número final de placa.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Transferência de propriedade
O que é e a quem se destina?
Voltado para quem compra um automóvel usado, trata-se do processo de atualização
de dados cadastrais na bases de dados do Detran e na Base Índice Nacional do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam), com a emissão de nova documentação
devido à transferência de propriedade. Esse procedimento deve ser feito em 30 dias
contados a partir da data de compra, sob pena de o novo dono cometer uma infração
considerada grave e ser punido com cinco pontos em seu prontuário na Carteira
Nacional de Habilitação, como prevê o artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e de emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco), o Duda referente
ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e quitação com
IPVA.

Os interessados devem reunir os seguintes documentos:
I) CRV original, corretamente preenchido, assinado e datado por vendedor e
comprador, cujas firmas terão de ser reconhecidas em cartório por autenticidade se
houver a alínea “c” no documento. Caso contrário, bastará o reconhecimento da do
vendedor;
II) Cópia autenticada em cartório do contrato social que possibilite confirmar se a
pessoa que assinou a autorização para a transferência tem poderes para tal ato
quando o vendedor for pessoa jurídica, ou original da primeira via da nota fiscal
emitida pelo leiloeiro, em caso de veículo arrematado em leilão;
III) Cópia da publicação do edital de convocação do leilão em diário oficial, se for o
caso;
IV) Cópia autenticada em cartório do estatuto e da ata da última assembléia ou dos
atos constitutivos, conforme o tipo de empresa;
V) Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa (CPD-EN), do INSS, quando o vendedor for pessoa jurídica e o valor do veículo
ultrapassar o limite estabelecido em portaria do Ministério da Previdência Social.
VI) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Os reconhecimentos de firmas por cartórios de outros estados terão de conter o sinal
público de um tabelião do Rio de Janeiro.
Nos casos de leasing, também serão exigidos cópia autenticada em cartório de
procuração por instrumento público, citando os mesmos nomes dos representantes
que assinaram o CRV como vendedores; e declaração de desistência do arrendatário,
com firma reconhecida por autenticidade em cartório, se ele não optar pela compra do
automóvel.
Para veículos oficiais, é exigida uma cópia autenticada do requerimento de
transferência se não houver ato oficial homologando a transação, como publicação no
respectivo Diário Oficial, ofício de doação, escritura de doação lavrada em cartório,
boletim interno.
Quanto custa?
Veja os valores aqui.
Quando pode ser solicitado?
Dentro de 30 dias a partir da compra do veículo.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Troca de município
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização de dados cadastrais na bases de dados do Detran
e na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
para quem se muda para outra cidade no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, os
proprietários deverão trocar suas placas para os modelos com película refletiva, como
determina a Resolução 372/2011 do Conselho Nacional de Trânsito.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Os interessados devem reunir os seguintes documentos:
I) CRV original, corretamente preenchido, assinado e datado por vendedor e
comprador, cujas firmas terão de ser reconhecidas em cartório por autenticidade se
houver a alínea “c” no documento. Caso contrário, bastará o reconhecimento da do
vendedor;
II) Autorização do leasing com firma reconhecida por semelhança e cópia autenticada
em cartório do instrumento de procuração que nomeia os representantes da empresa
proprietária do automóvel que o tenha cedido para arrendamento.
III) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Quanto custa?
Emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Transferência de jurisdição
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização de dados cadastrais na bases de dados do Detran
e na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
para automóveis transferidos de outro estado para o Rio de Janeiro. Para isso, os
proprietários deverão trocar suas placas para os modelos com película refletiva, como
determina a Resolução 372/2011 do Conselho Nacional de Trânsito.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Os interessados devem reunir os seguintes documentos:
I) CRV original, corretamente preenchido, assinado e datado por vendedor e
comprador, cujas firmas terão de ser reconhecidas em cartório por autenticidade e o
“de acordo” do comprador se houver transferência de propriedade, ou CRV original
em branco se não houver transferência de propriedade. Se o CRV não estiver
preenchido de maneira correta, será necessária a requisição de uma segunda via, no
estado de origem do veículo. Os reconhecimentos de firmas por cartórios de outros
estados terão de conter o sinal público de um tabelião do Rio de Janeiro.
II) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Quanto custa?
Emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?

Em qualquer posto de vistoria.

Alteração de características (antiga transformação de característica)
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização de dados cadastrais na bases de dados do Detran
e na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
com emissão de novo CRV por alteração de uma ou mais características de um veículo.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
O cliente deverá solicitar o Certificado de Segurança Veicular ao Instituto Nacional de
Metrologia e Normalização de Qualidade Industrial (Inmetro) ou a uma instituição
técnica licenciada (ITL) credenciada pelo órgão e homologada pelo Denatran para que
seja atestada a qualidade do serviço feito no automóvel.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do CRV;
II) Original ou cópia autenticada pela Secretaria Estadual de Fazenda da primeira via da
nota fiscal de compra da peça ou componente, ou declaração da oficina, com firma
reconhecida em cartório;
III) Original ou cópia autenticada pela Secretaria Estadual de Fazenda da primeira via
da nota fiscal de serviço;
IV) Nota fiscal da compra do eixo, nos casos de adaptação do auxiliar ou instalação de
pino porta-contêiner;
V) Registro do número do CSV eletrônico, validado no SISCSV. Esta senha gerada
eletronicamente deverá ser levada à ITL ou ao Inmetro para validação da alteração de
característica;
VI) Certificado de originalidade, apenas para veículos de colecionador;
VII) Autorização do leasing, com firma reconhecida, e cópia, autenticada em cartório
do instrumento de procuração que nomeia os representantes do arrendante.
VIII) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Nos casos de alteração de marca ou modelo, será necessário o código de marca
específico concedido pelo Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.
Quanto custa?

Emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Baixa de gravame comercial (alienação, leasing ou reserva de domínio)
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização de dados cadastrais na bases de dados do Detran
e na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
com emissão de novo CRV devido a liquidação ou aquisição financiamento para
compra ou venda de automóvel.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Em caso de atraso do cliente na data marcada, o Detran terá tolerância de 30 minutos.
Quando não houver outro serviço associado, o veículo fica dispensado de vistoria
desde que haja quitação total de débitos e o IPVA tenha sido pago antes do início do
prazo fixado pelo calendário de licenciamento anual. Se o IPVA tiver sido pago dentro
do prazo, a vistoria terá de ser feita.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do CRV, em branco;
II) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Nos casos de inclusão de gravame comercial, as instituições financeiras e empresas
credoras serão obrigadas a informar eletronicamente ao Sistema Nacional de
Gravames (SNG) sobre o financiamento do veículo.

Quando houver reserva de domínio de empresas que não sejam financeiras ou entre
pessoas físicas, terá de ser apresentado o comprovante da baixa do gravame
comercial, com a firma do financiador reconhecida por autenticidade.
As baixas ou inclusões de arrendamento mercantil serão feitos pelo serviço de
transferência de propriedade e a dispensa da apresentação do contrato comercial
dependerá da correção das informações do cadastro do SNG.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72 (se houver vistoria).
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Comunicação de venda
O que é e a quem se destina?
Trata-se do registro da informação sobre a transferência da propriedade de um veículo
para eximir o antigo proprietário de responsabilidade pelas penalidades impostas ao
novo dono por infrações cometidas a partir da data da venda.
Como solicitá-la?
Basta o próprio vendedor ir a qualquer unidade de serviço de veículos do Detran, sem
agendamento.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos para pessoas físicas:
I) Documento de identificação válido, com foto, tal como identidade, Carteira Nacional
de Habilitação, passaporte, carteira de trabalho ou documentação emitida por
organismos reguladores de profissão (desde que contenha o número da identidade e
fotografia impressa);
II) CPF ou situação cadastral no CPF emitido no site da Receita Federal há até 90 dias;
ou carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação na validade, que o
contenha;
III) Comprovante de residência com data de emissão inferior a seis meses, como cópia
de conta de luz, água ou telefone; ou correspondência regular entregue pela Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos; ou declaração de residência feita de próprio punho
em formulário próprio;
IV) Cópia autenticada em cartório do CRV corretamente preenchido, assinado pelo
comprador e pelo vendedor, com a firma de ambos reconhecida por autenticidade;
V) Formulário para comunicação de venda.
Caso o vendedor não possa ir, poderá ser representado por cônjuge, companheira(o),
ascendentes ou descendentes (maiores de 18 anos) munido de cópia do documento de
identidade do antigo proprietário do veículo, e devidamente identificados.
Ascendentes e descendentes diretos deverão apresentar identificação válida, com
foto; cônjuges, cópia da certidão de casamento; companheiro(a), cópia de
documentação que comprove a união estável, como declaração de companheirismo
lavrada em cartório, contrato para tal, documento de identidade das Forças Armadas
em que esteja registrada a relação de companheirismo, comprovante de dependentes
emitido pelo INSS ou qualquer instituto de seguridade social ou sentença judicial
comprovando a união.
Já pessoas jurídicas poderão ser representadas por advogado, procurador,
despachante ou representantes de órgãos públicos e entidades credenciadas, que
deverão apresentar a seguinte documentação de acordo com o caso da empresa:
I) Prova de identidade do sócio ou representante que solicita o serviço;
II) CNPJ na validade (emitido há até 90 dias quando extraído da internet);
III) Empresa ltda: contrato social da empresa acrescido da última alteração contratual
ou apenas a cópia da última modificação de contrato consolidada, quando for o caso;
IV) Empresa individual: cópia do ato constitutivo;
V) Empresa S.A. e organização sem fins lucrativos (ONGs): estatuto social e ata da
última assembleia, com cópias de firma de nome e função do representante;
VI) Órgão público: cópia autenticada do ofício de autorização de representação e
carteira de identidade funcional do representante ou contra-cheque com data de
emissão inferior a 90 dias;
VII) Cópia autenticada em cartório do CRV corretamente preenchido e assinado pelo
comprador e pelo vendedor, com a firma de ambos reconhecida por autenticidade;
VIII) Formulário para comunicação de venda.
Os representantes terão de apresentar os seguintes documentos pessoais:
Original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público lavrada em
cartório, contendo poderes para o ato a ser praticado, e cópia do documento de
identificação do procurador mencionado no instrumento, no caso de qualquer
cidadão;
Original ou cópia autenticada de instrumento particular de procuração, contendo
poderes expressos para o ato a ser praticado, com firma reconhecida do signatário; e
carteira da OAB, no caso de advogados;

Carteira do sindicato dos despachantes e certificado analítico, para despachantes;
Cópia da carteira do conselho e anotação de serviço documental, para despachantes
documentalistas;
Ofício de apresentação do órgão que representa, cópias da carteira de identidade
funcional e do documento que comprove que o representante tem poderes para tal,
no caso de agentes em nome de órgãos públicos.
Os reconhecimentos de firmas realizados por cartórios de outros estados terão de
conter o sinal público de um tabelião do Rio de Janeiro.
Quanto custa?
Gratuito.
Quando pode ser solicitado?
Em até 30 dias após a data de venda.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria e Ciretran; Poupa Tempo (Bangu); nas SATs de Areal,
Duas Barras, Levy Gasparian, Mangaratiba, Pinheiral, Paraty, Piraí, Porto Real, Quatis,
Sumidouro, São João do Vale do Rio Preto e Tanguá; nos protocolos do Detran nas
unidades instaladas no Américas Shopping (Avenida das Américas 15.500, Recreio dos
Bandeirantes), West Shopping (Estrada do Mendanha 555, Campo Grande, Rio) e
Center Shopping (Avenida Geremário Dantas 404, Jacarepaguá, Rio), no posto da
Gávea (Avenida Rodrigo Otávio 200) e no edifício-sede, na Avenida Presidente Vargas
817, no Centro do Rio.
Gravação e troca de motor
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização da base de dados do Detran decorrente da
gravação ou da troca do motor devido à aquisição de bloco "virgem", desgaste, dano,
roubo ou furto (se constatada a adulteração em seu número, após a recuperação do
veículo).
Como solicitá-la?
Apenas o próprio interessado pode pedir o serviço, levando documento de
identificação original com foto. Caso não seja possível, o procedimento pode ser
aberto por representantes seus com instrumentos de procuração legal ou jurídico.
O serviço deve ser solicitado nos protocolos do Detran ou em qualquer Ciretran e SAT.
Os interessados deverão apresentar como documentação específica uma cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do requerente ou
do Certificado de Registro de Veículo (CRV), corretamente preenchido, com a firma do
vendedor reconhecida por autenticidade; e um formulário próprio do Detran.

No caso do serviço de gravação de motor, também serão exigidos a nota fiscal original
de venda do bloco, emitida em nome do comprador, proprietário ou ex-proprietário
do veículo, ou uma cópia autenticada por um fiscal de rendas, contendo as
características do bloco; e uma comprovação da procedência lícita do motor, através
de nota fiscal original ou declaração do proprietário, para motor usado ou
recondicionado cuja numeração gravada em plaqueta tenha sido removida.
Para troca de motor, além da documentação específica, serão exigidos a nota fiscal
original de venda do bloco, emitida em nome do comprador, proprietário ou exproprietário do veículo, ou uma cópia autenticada por um fiscal de rendas, contendo
as características do motor (potência, quantidade de cilindros etc.). No caso de motor
usado, a nota fiscal deverá conter a sua procedência (placa e chassi do veículo ao qual
pertencia) ou informá-la através de uma declaração do proprietário. O interessado
também terá que apresentar um laudo emitido por uma oficina autorizada pelo Detran
ou por concessionária autorizada pelo fabricante do automóvel contendo a numeração
do motor e o seu decalque — no caso de motores lacrados ou com numeração de
difícil acesso.
Demais documentos necessários podem ser verificados aqui.
A vistoria do veículo é opcional desde que todos os débitos estejam quitados ou que o
IPVA tenha sido pago antes do início do prazo previsto no calendário de licenciamento
anual. Caso o IPVA tenha sido pago dentro do prazo, a vistoria deverá ser agendada.
Quanto custa?
Duda de código 009-4 (laudo de vistoria): R$ 139,30.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
O serviço deve ser solicitado nos protocolos do Detran nos seguintes pontos, no Rio:
Américas Shopping (Avenida das Américas 15.500, Recreio dos Bandeirantes), West
Shopping (Estrada do Mendanha 555, Campo Grande), Center Shopping (Avenida
Geremário Dantas 404, Jacarepaguá), posto da Gávea (Avenida Rodrigo Otávio 200) e
no edifício-sede (Avenida Presidente Vargas 817, Centro).

Inclusão de gravame comercial (alienação, leasing, ou reserva de domínio)
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de alteração na bases de dados do Detran e na Base Índice
Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com emissão de
novo CRV devido a liquidação ou aquisição financiamento para compra ou venda de
automóvel.

Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Em caso de atraso do cliente na data marcada, o Detran terá tolerância de 30 minutos.
Quando não houver outro serviço associado, o veículo fica dispensado de vistoria
desde que haja quitação total de débitos e o IPVA tenha sido pago antes do início do
prazo fixado pelo calendário de licenciamento anual. Se o IPVA tiver sido pago dentro
do prazo, a vistoria terá de ser feita.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do CRV, em branco;
II) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Nos casos de inclusão de gravame comercial, as instituições financeiras e empresas
credoras serão obrigadas a informar eletronicamente ao Sistema Nacional de
Gravames (SNG) sobre o financiamento do veículo.
Quando houver reserva de domínio de empresas que não sejam financeiras ou entre
pessoas físicas, terá de ser apresentado o comprovante da baixa do gravame
comercial, com a firma do financiador reconhecida por autenticidade.
Os contratos de gravame comercial serão previamente registrados no sistema pela
instituição financeira responsável para permitir a sua inclusão;
As baixas ou inclusões de arrendamento mercantil serão feitos pelo serviço de
transferência de propriedade, cujo agendamento e realização são obrigatórios. A
dispensa da apresentação do contrato comercial dependerá da correção das
informações do cadastro do Sistema Nacional de Gravame.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72 (se houver vistoria).
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.

Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Remarcação de chassi
O que é e a quem se destina?
É o processo de gravação, em nova peça, da numeração do chassi devido a acidente,
corrosão ou danos em caso de roubo ou furto do veículo.
Como solicitá-la?
O cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT (que deve ser obtido no site da Seguradora
Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria e emissão do CRLV (disponível no site ou
nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s) referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito
em seu próprio CPF ou CNPJ — e quitação com IPVA.
Se o serviço visar à adulteração em casos de roubo, furto ou apropriação indébita, ou
se o motivo para a remarcação do chassi for danos causados em acidente de trânsito, o
cliente da capital deve ir à sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas 817, Acesso
4, no Centro do Rio. Usuários de outras cidades devem se dirigir ao Acesso 3, no
protocolo geral.
Em casos de corrosão, o usuário será encaminhado à Divisão de Vistoria, onde fará a
primeira verificação, e, depois, ao Acesso 4 da sede do Detran.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) CRV original, em branco;
II) Original ou cópia autenticada de registro de ocorrência policial e dos autos de
recuperação e de entrega, e do documento de liberação expedido pela Polícia Civil,
contendo o parecer do perito nos casos de roubo ou furto quando constatada a
adulteração do número do chassi;
III) Registro de ocorrência policial e do laudo pericial originais nos casos de acidente ou
colisão;
IV) Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido pelo Inmetro;
V) Primeira via original da nota fiscal de compra do chassi ou da bandeja, em caso de
troca da peça;
VI) Primeira via original da nota fiscal de serviço referente à troca da peça;
VII) Primeira via original da nota fiscal do serviço de remarcação, emitida por oficina
credenciada;
VIII) Formulário próprio a ser preenchido.
IX) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.

Este serviço requer autorização expressa do Detran através de processo
administrativo, e exige a realização de vistorias, cujos laudos são indispensáveis à
emissão do documento.
Quanto custa?
Veja os valores dos Dudas aqui.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Retificação de dados
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de alteração na bases de dados do Detran e na Base Índice
Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com emissão de
novo CRV devido à correção de dados na documentação apresentada pelo usuário
quando quiser alterá-los ou houver troca de arrendatário.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Para este serviço, a vistoria é opcional desde que todos os débitos estejam quitados ou
que o IPVA tenha sido pago antes do início do prazo previsto no calendário de
licenciamento anual. Se o imposto foi pago dentro do prazo, o usuário terá que
agendar a vistoria.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do Certificado de Registro de Veiculo (CRV);
II) Cópia autenticada do contrato de arrendamento mercantil, registrado em cartório
de títulos e documentos, na troca de arrendatário. Nos casos de cessão de direitos, o
contrato deverá conter o reconhecimento da firma do cedente por autenticidade;

III) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
IV) Formulário próprio a ser preenchido.
Quanto custa?
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Segunda via de CRV ou CRLV
O que é e a quem se destina?
É o processo de emissão de novo CRV ou CRLV a pedido do proprietário ou
representante legal devido a dano, rasura, preenchimento incorreto, extravio, roubo
ou furto do documento original, ou ainda, no caso do CRLV, por dano, roubo ou furto
do lacre de segurança da placa.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Não será necessária a vistoria se o IPVA tiver sido pago antes do início do prazo do
calendário de licenciamento anual.
A colocação de um novo lacre, quando necessária, só poderá ser feita na unidade
administrativa que expediu o documento ou em um posto de vistoria do Detran.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original de declaração de perda ou extravio, ou preencher formulário próprio
assinada pelo proprietário e com reconhecimento de firma por autenticidade. No caso
de CRV, o original desse documento invalidado substitui a declaração;

II) Nos casos de substituição do lacre da placa, a entrega do CRLV original também
substitui a declaração;
III) Requerimento do arrendante, com procuração por instrumento público com o
nome dos representantes da instituição financeira, somente no caso da segunda via de
CRV;
IV) Original e cópia do registro de ocorrência policial do roubo ou furto do documento.
V) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
No posto de vistoria, o tempo de tolerância será de 30 minutos.
No caso de roubo ou furto, é necessário abrir processo administrativo nos protocolos
do Detran no Rio, localizados no Américas Shopping (Avenida das Américas 15.500,
Recreio dos Bandeirantes), no West Shopping (Estrada do Mendanha 555, Campo
Grande), no Center Shopping (Avenida Geremário Dantas 404, Jacarepaguá), na
Avenida Rodrigo Otávio 200, Gávea; e no edifício-sede, na Avenida Presidente Vargas
817, no Centro.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Atenção! Estará isento de pagamento quem comprovar, com registro de ocorrência
policial, o roubo ou furto do documento.
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria, Ciretran e SAT.

Transformação de categoria
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de alteração na bases de dados do Detran e na Base Índice
Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com emissão de
novo CRV devido à mudança de código da transformação de categoria do automóvel,
de “particular” para “aluguel” ou vice-versa; de “aluguel” ou “particular” para “oficial”
ou vice-versa; e de “particular” para “aprendizagem” ou vice-versa.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT

(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Não será necessária a vistoria se o IPVA tiver sido pago antes do início do prazo do
calendário de licenciamento anual.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do CRV;
II) Autorização para inclusão do veículo na frota de permissionários ou concessionários
expedido pelo poder concedente quando o automóvel estiver classificado na espécie
“passageiros” e na categoria “aluguel”;
III) Original da autorização expedida pela Diretoria de Habilitação quando se tratar de
veículo classificado na categoria “aprendizagem”;
IV) Nos casos de permuta, documento original e cópia autenticada em cartório emitido
pelo órgão competente para o emplacamento na categoria “aluguel” quando se tratar
de troca de categoria em dois veículos;
V) Autorização do leasing com firma reconhecida por semelhança e cópia autenticada
do instrumento de procuração que nomeia os representantes do arrendante.
VI) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Este serviço deve ser agendado dentro do prazo de validade do ofício.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria, Ciretran e SAT. Para táxis emplacados na capital, a
transformação de categoria só pode ser feita no posto da Secretaria Municipal de
Transportes, na Estrada do Guerenguê, em Jacarepaguá.

Transformação de combustível
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização na bases de dados do Detran e na Base Índice
Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com emissão de
novo CRV devido à alteração do combustível.

Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Original do CRV;
II) Original da primeira via da nota fiscal de compra da peça ou qualquer outra via
autenticada por fiscal de renda;
III) Original da primeira via da nota fiscal do serviço de instalação ou qualquer outra via
autenticada por fiscal de renda;
IV) Original da segunda via da nota fiscal do serviço de inspeção emitida pelo
organismo de inspeção credenciado pelo Inmetro para inclusão do combustível Gás
Natural Veicular. O original da terceira via da nota fiscal poderá ser aceito.
V) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Este serviço só poderá ser realizado com o registro do número do Certificado de
Segurança Veicular (CSV) eletrônico.
Para retirada e reinstalação do chamado kit gás é preciso que se apresente a primeira
via original da nota fiscal de reinstalação ou a nota fiscal de retirada do kit gás,
mencionando os veículos entre os quais o equipamento foi trocado, ou cópia
autenticada por fiscal de renda.
Neste caso, é indispensável que o mesmo serviço já tenha sido realizado no veículo do
qual foi retirado o kit.
Já para manutenção do antigo cilindro de gás, será exigido o número do CSV eletrônico
validado no SISCSV.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.

Onde?
Em qualquer posto de vistoria.

Vistoria em trânsito
O que é e a quem se destina?
É o processo em que o veículo é vistoriado quando está fora de seu estado de origem.
Como solicitá-la?
Na Região Metropolitana, os interessados agendam o serviço no portal do Detran ou
pelo telefone 3460-4040. No interior, pode-se também ligar para 0800-020-4040 ou
procurar o SAT ou a Ciretran local. Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT
(que deve ser obtido no site da Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria
e emissão do CRLV (disponível no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s)
referente(s) ao serviço — o que deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e
quitação com IPVA.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) Cópia do CRV (frente e verso).
II) Documento de identificação original, válido, com foto do solicitante.
III) Demais documentos pessoais e de pessoas jurídicas podem ser verificados aqui.
Quanto custa?
Taxa de emissão do CRLV: R$ 55,72.
Seguro DPVAT: R$ 45,72 (carros e caminhonetes), R$ 47,66 (caminhões e picapes com
capacidade para carga de até 1,5t), R$ 57,61 (ciclomotores), R$ 103,78 (micro-ônibus
de até dez passageiros e ônibus sem cobrança de frete), R$ 164,82 (ônibus e microônibus com cobrança de frete), R$ 185,50 (motos).
Veja os valores dos Dudas aqui.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
O serviço deve ser solicitado nos protocolos do Detran, no Rio, localizados no Américas
Shopping (Avenida das Américas 15.500, Recreio dos Bandeirantes), no West Shopping
(Estrada do Mendanha 555, Campo Grande), no Center Shopping (Avenida Geremário
Dantas 404, Jacarepaguá), na Avenida Rodrigo Otávio 200, Gávea; e no edifício-sede,
na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro.
O serviço pode ser feito em qualquer posto de vistoria.

Acerto de dados
O que é e a quem se destina?
Trata-se do processo de atualização na bases de dados do Detran e na Base Índice
Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com emissão de
novo CRV devido à correção de dados quando for comprovado erro de cadastramento
cometido pelo Detran.
Como solicitá-la?
Os interessados não precisam agendar o serviço. Os clientes da Região Metropolitana
só precisam ir aos postos de vistoria e os do interior, às Ciretrans e aos SATs locais.
Para isso, o cliente deverá ter pago o Seguro DPVAT (que deve ser obtido no site da
Seguradora Líder), multas de trânsito, taxas de vistoria e emissão do CRLV (disponível
no site ou nos totens do Bradesco) e o(s) Duda(s) referente(s) ao serviço — o que
deverá ser feito em seu próprio CPF ou CNPJ — e quitação com IPVA.
Não será necessária a vistoria se o IPVA tiver sido pago antes do início do prazo do
calendário de licenciamento anual.
Em caso de atraso do usuário, o tempo de tolerância do Detran será de 30 minutos.
Além disso, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I) CRV original sem rasura, emenda ou qualquer tipo de observação;
II) Documentação comprobatória do erro, quando for o caso;
III) Formulário próprio a ser preenchido.
Quanto custa?
Gratuito.
Quando pode ser solicitado?
Imediatamente.
Onde?
Em qualquer posto de vistoria, Ciretran ou SAT.

DIRETORIA DE HABILITAÇÃO
ATENÇÃO: De acordo com a lei estadual 7.916, de 16 de março de 2018 que alterou a
lei 4.085, de 10 de março de 2003, idosos, maiores de 60 anos, estão isentos do
pagamento da taxa.

O serviço pretendido pelo cliente será realizado após a compensação/repasse do
pagamento do DUDA pela instituição que recebeu o pagamento.
O prazo de entrega dos serviços é de até 5 dias úteis

Primeira Habilitação
O que é: Documento de Habilitação (permissão para dirigir) aos candidatos aptos após
exames de: Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica, Teórico-técnico de
avaliação.
A primeira habilitação pode ser solicitada para as categorias: "A", "B", "ACC", "AB" e
"ACCB".

Público-alvo:
o
o
o
o

ser maior de 18 anos;
saber ler e escrever;
possuir carteira de identidade ou equivalente;
possuir CPF próprio

Documentação:





Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer **declaração de
residência;
Original do DUDA pago.

Observações:
* Quem apresentar comprovantes de residência em nome dos pais, filhos e
cônjuge, precisa comprovar o parentesco com o mesmo, com original e cópia
de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento
e/ou documento que comprove a união estável.

* Cliente que resida com terceiros (parentes, amigos, outros) pode apresentar
comprovante de residência (original e cópia) em nome do titular com quem
reside. É obrigatório que o documento seja acompanhado de uma declaração
de residência assinada pelo titular, garantindo que o requerente reside naquele
domicílio, e firmada pelo requerente, conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.

ATENÇÃO: Esse procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente
não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
*Será aceito o passaporte como documento de identificação quando constar
filiação do cliente.
Procedimentos:




Fazer as aulas de legislação em uma autoescola e realizar a prova agendada
pelo próprio CFC.
Após aprovação, fazer as aulas de direção na autoescola, que também se
encarregará de marcar a prova prática.
Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
Valor (DUDA): (cod.:201-1) R$278,60 (1ª habilitação)
Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$104,13 (Taxa de Reexame)







Agendar a entrega da documentação em um dos postos no Portal do Detran-RJ
(www.detran.rj.gov.br) ou na Central de Teleatendimento: 0800-020-4040
(serviço gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região
Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
No atendimento o cliente receberá o nome da clínica credenciada da região
onde mora, com o respectivo endereço, telefone e horário de funcionamento.
A clínica é indicada eletronicamente.
Também é possível agendar a clínica para perto do local de trabalho, mas o
cliente precisa comprovar documentalmente o vínculo empregatício com a
Carteira de Trabalho, contracheque com endereço do local de trabalho,
declaração do empregador ou documento equivalente onde conste também o
endereço do local do trabalho.

ATENÇÃO: A permissão para dirigir tem validade de um ano (período probatório). Após
esse prazo, a carteira definitiva poderá ser solicitada e emitida, desde que o condutor
não tenha cometido no período probatório nenhuma infração de natureza gravíssima,
grave ou seja reincidente em infrações médias.
Exames





Exame médico;
Exame psicológico;
Exame de legislação de trânsito;
Exame de direção.

Aproveitamento de curso
O que é:

Reaoproveitamento de Renach(Registro Nacional de Carteira de Habilitação) utilizado
em processo de 1ª habilitação não concluído no prazo de 12 meses.
Público-alvo:
o
o
o
o

ser maior de 18 anos;
saber ler e escrever;
possuir carteira de identidade ou equivalente;
possuir CPF próprio.

Procedimento:
Agendar o serviço de 1ª Habilitação no Portal do Detran-RJ (www.detran.rj.gov.br) ou
na Central de Teleatendimento: 0800-020-4040 (serviço gratuito somente para o
interior) ou 3460-4040 (Região Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e
aos sábados das 8h às 18h, informando o número do Renach encerrado.
Comparecer ao Posto do Detran/RJ agendado com o DUDA de 1ª Habilitação já pago e
lá inserir um novo requerimento de inscrição no Renach (Registro Nacional de Carteira
de Habilitação).
Observações:


Clientes que interromperam o processo de realização da primeira carteira de
habilitação em outro Estado e querem concluí-lo no Estado do Rio de Janeiro,
precisam solicitar a transferência do processo de primeira habilitação mediante
o pagamento de DUDA de primeira habilitação.
o O serviço de transferência de candidato dispensa o agendamento
prévio. Basta o cliente comparecer a uma unidade de atendimento do
Detran/RJ e entregar o requerimento próprio preenchido e as e
originais cópias do documento de identidade, CPF e comprovante de
residência.
o Apenas os exames considerados aptos no DETRAN/RJ de origem serão
aproveitados. Aulas não são aproveitadas.

Troca da Permissão pela CNH
O que é:
É a substituição da Permissão para Dirigir pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
após o período probatório de 12 meses. A CNH definitiva só pode ser obtida se o
cliente não tiver cometido infração grave, gravíssima ou for reincidente em infrações
médias no período probatório.
Público-alvo:
Aprovados no processo de obtenção da CNH que terminaram o período probatório de
12 meses

Documentação:





Original do documento de identificação;
Original da CNH;
Original do DUDA pago;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência.

OBSERVAÇÃO: Os clientes que possuem CNH com foto, mas que não conste o número
do CPF, terão que levar uma cópia deste documento.
Taxa de Serviço
Valor (DUDA): (cod.:204-6) R$139,30 Emita seu boleto aqui
Procedimentos:
Pagar a taxa de serviço.
Agendar o serviço no Portal do Detran-RJ ou pela Central de Teleatendimento: 0800020-4040 (serviço gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região
Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
Renovação da Habilitação
O que é:
É a emissão de um novo documento de habilitação (CNH) quando o anterior estiver
vencido ou prestes a vencer. A renovação da CNH pode ser feita até 90 dias antes da
data de vencimento.
Documentação:
Para quem posssui CNH com foto emitida no Estado do Rio de Janeiro






Original do documento de identificação;
Original da CNH vencida;
Original do DUDA pago;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original e cópia do documento de comprovação de endereço de trabalho,
opcional, para definir região do exame.

Para quem possui CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação



Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;





Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação.

Observações:
*Para alterar dados no cadastro é obrigatório apresentar original e cópia do
documento com a nova informação.
* Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento de identificação ou comprovante da união estável.
*Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) é necessário
apresentar o comprovante de residência (original e cópia) em nome do titular do
imóvel e ainda a declaração de residência assinada pelo titular da residência,
garantindo que o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente,
conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.
ATENÇÃO: Este procedimento é válido apenas para casos em que o cliente não consiga
nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside

Procedimentos:
OBSERVAÇÃO: Este serviço não poderá ser realizado caso existam outros
requerimentos abertos. O encerramento ou exclusão do serviço anterior será
necessário.
Clientes habilitados depois de 21 de janeiro de 1998








Pagar a taxa de serviço (DUDA)
Agendar a entrega da documentação em um dos postos pelo Portal do DetranRJ ou pela Central de Atendimento: 0800-020-4040 (serviço gratuito somente
para o interior) ou 3460-4040 (Região Metropolitana) de segunda a sexta, das
8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
Comparecer ao posto no dia marcado com a documentação necessária.
O cliente receberá o nome da clínica credenciada da região onde se encontra
sua residência ou domicílio, com o respectivo endereço, telefone e horário de
funcionamento. A clínica é indicada eletronicamente. Será facultada a opção
pela região onde o candidato exerça, comprovadamente, suas atividades
profissionais, e para isso deverá apresentar Carteira de Trabalho,
*contracheque, ou ainda, declaração do empregador ou equivalente.
Na clínica, o candidato deverá pagar uma taxa pelo exame médico.

Clientes habilitados antes de 21 de janeiro de 1998


















Pagar a taxa de serviço (DUDA)
Agendar o serviço pelo site do DETRAN ou pelo Central de Atendimento através
dos telefones: 0800-020-4040 (serviço gratuito somente para o interior) ou
3460-4040 (Região Metropolitana) de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos
sábados das 8h às 18h.
O cliente deve comparecer ao posto no dia marcado para dar entrada no
serviço e entregar a documentação necessária.
O cliente receberá o encaminhamento para a prova de atualização e deverá
agendar o serviço pelo portal do DETRAN em Agendamentos / Habilitação ou
pelo Teleatendimento. Poderá ser escolhido o dia, local e horário de sua
preferência.
Clientes com deficiência auditiva devem agendar a prova de atualização para o
posto Sede (Av. Presidente Vargas, 817, sobreloja – entrada pela Rua da
Conceição, 69), Centro do Rio, onde há intérprete para atendê-los.
Em caso de falta ou reprovação, será cobrado um DUDA para a realização de
novo exame, que deverá ser agendado novamente.
Se houver necessidade de cancelamento ou reagendamento da prova, o
usuário deve proceder com a alteração por meio do portal do DETRAN até às
23h59min do dia anterior à prova.
Caso o cliente prefira agendar a prova de atualização em outro momento, ele
pode ligar para o Teleatendimento ou agendar o serviço pelo site do DETRAN
em Agendamentos / Habilitação. Em qualquer um dos casos, ele também será
informado sobre o dia, local e horário de realização da prova de atualização.
O cliente receberá o nome da clínica credenciada da região onde se encontra
sua residência ou domicílio, com o respectivo endereço, telefone e horário de
funcionamento. A clínica será indicada eletronicamente.
o É possível a opção pela região onde o candidato exerça,
comprovadamente, suas atividades profissionais. Para tanto deverá
apresentar Carteira de Trabalho, contracheque com endereço do local
de trabalho, ou ainda, declaração do empregador ou equivalente.
Na clínica, o candidato deverá pagar a taxa pelo exame médico.
Após a aprovação em todos os exames e aguardado o prazo estabelecido, o
cliente deve comparecer ao posto onde iniciou o serviço de renovação e retirar
o documento.

Exames





Exame médico.
O cliente com exame de aptidão física e mental vencido há mais de cinco anos,
contados a partir da data de validade, deverá submeter-se à atualização para a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação conforme regulamentação do
CONTRAN.
O exame médico é cobrado pela clínica credenciada.

ATENÇÃO: O exame toxicológico de larga janela de detecção será exigido para a
habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E
Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:204-6) R$139,30

Taxa de Reexame para Prova de Atualização
Somente para clientes que não obtiveram aprovação em prova de atualização na
primeira tentativa


Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$104,13

Atividade Remunerada

Ao renovar a carteira, os motoristas têm que fazer avaliação psicológica e registrar que
exercem atividade remunerada na carteira de habilitação. Motoristas de ônibus e vans
(inclusive de transporte escolar), motoristas de veículos de emergência e motoristas de
transporte de cargas perigosas necessitam fazer cursos especializados e registrá-los na
carteira.
Ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação, os motoristas com atividade
remunerada, habilitados até 21 de janeiro de 1998, são obrigados a fazer prova de
atualização, tal como os demais condutores. Apenas os motoristas aprovados em
cursos especializados ou de atualização para condutores de veículos não precisam
realizar o teste. Isso porque esse grupo recebe aulas de Direção Defensiva e Primeiros
Socorros, conteúdo cobrado na prova, durante o curso.
Segunda via da Carteira Nacional de Habilitação
e CNH Permissão
O que é:
É a emissão de segunda via do documento de habilitação (CNH ou Permissão para
Dirigir), por solicitação do condutor, devido a dano ou rasura, extravio, roubo ou furto
do documento.
Documentação:
Para quem tem CNH emitida no Estado do Rio de Janeiro



Original do documento de identificação;
Original do DUDA pago;



Se o cliente mudou de endereço recentemente terá de levar cópia do
comprovante de residência ou fazer declaração sobre a mudança.

Observações:
Não é possível realizar a alteração de dados na realização da segunda via. Caso seja
necessário alterar dados deverá ser solicitado o serviço de Alteração de Dados.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia deste documento.
Para quem tem CNH emitida em outro estado da federação





Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;

1. * Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais,
filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de
original e cópia de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão
de casamento e/ou documento que comprove a união estável.
2. * Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros), será
necessário apresentar, em nome do titular com o qual reside, o comprovante
de residência (original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo
titular, garantindo que o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo
requerente, conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.
3. * Atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente
não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:205-4) R$139,30

Em caso de roubo ou furto da Carteira Nacional de Habilitação ou da Permissão para
Dirigir, o cliente pode solicitar a isenção da taxa de segunda via do documento. A CNH
deve ter sido emitida pelo DETRAN/RJ e estar na validade. Para a obtenção do
documento é preciso comparecer ao DETRAN, na Avenida Presidente Vargas, 817,
sobreloja, das 8h às 16h, independente de agendamento prévio, e apresentar os
seguintes documentos: originais e cópias do documento de identificação e do Registro
de Ocorrência. No registro deve constar, por escrito, o nome do documento roubado
ou furtado.
Procedimentos:


Pagar a taxa de serviço.





Agendar a entrega da documentação em um dos postos. O agendamento pode
ser feito no Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento: 0800-0204040 (serviço gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região
Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
Comparecer ao posto no dia marcado com a documentação necessária.

OBSERVAÇÃO: Este serviço não poderá ser realizado caso existam outros
requerimentos abertos. O encerramento ou exclusão do serviço anterior será
necessário.

Permissão Internacional para Dirigir (PID)
O que é:
É a emissão da permissão para dirigir nos países signatários da Convenção de Viena. O
prazo de validade da PID será de no máximo 3 (três) anos da data de sua emissão ou
até a data de expiração da validade da CNH, o que ocorrer primeiro, observado o limite
máximo de 3 (três) anos. Apenas condutores habilitados com a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) emitida pelo Detran/RJ e dentro do prazo de validade podem obter
a PID. Para maior segurança, o condutor deve consultar o Consulado do País em que
deseja dirigir, para verificar a necessidade de emissão do documento.
Documentação:
Para quem tem CNH com foto emitida no Estado do Rio de Janeiro:





original e cópia do documento de identificação contendo o registro da
naturalidade (preferencialmente carteira de identidade);
original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação;
original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviço.
original e cópia do passaporte (somente se o país de destino tiver como prérequisito a apresentação do passaporte).

Taxa de Serviço
Valor (DUDA): (cod.:204-6) R$139,30
Procedimentos:





Pagar a taxa de serviço;
Agendar a entrega da documentação pelo site do Detran-RJ (clique aqui) ou
pela Central de Teleatendimento: 0800-020-4040 (serviço gratuito somente
para o interior) ou 3460-4040 de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados
das 8h às 18h;
Comparecer ao posto no dia e horas marcados com a documentação
necessária.

Observação:
1. Caso a CNH do cliente esteja vencida, será preciso solicitar o serviço de
Renovação do documento antes da emissão da PID.
2. O cliente que possui carteira sem foto deve solicitar uma nova CNH com foto,
conforme modelo atual, antes da emissão da PID.
3. Antes de solicitar a PID, o condutor com CNH emitida em outro estado do Brasil
deve providenciar, no próprio Detran/RJ, a transferência do cadastro para o
estado do Rio de Janeiro. Depois de concluída a transferência, o próximo passo
é requerer a emissão de nova CNH pelo Detran/RJ. Em seguida, o motorista
pode solicitar a PID.
4. A PID é a cópia fiel da CNH. Caso o condutor necessite alterar algum dado da
carteira nacional, será preciso, primeiro, solicitar a atualização da CNH por
meio do serviço de Alteração de Dados.
5. A PID não substitui a CNH no território Nacional.
6. O prazo de entrega da PID é de 1 dia útil no posto Sede e 3 dias úteis nos
demais postos.
7. O Serviço de PID pode ser solicitado pelo próprio, ascendentes ou
descendentes diretos até primeiro grau (pais e filhos), maiores de 18 anos, e
cônjugues, através de autorização e de documento(s) que comprove(m) o
parentesco ou a relação conjugal. Caso o pedido de PID seja feito por terceiros,
é necessária a apresentação de procuração por instrumento público, exceto se
o procurador for advogado, que poderá apresentar procuração por
instrumento particular.
OBSERVAÇÃO: Este serviço não poderá ser realizado caso existam outros
requerimentos abertos. O encerramento ou exclusão do serviço anterior será
necessário.
Países Integrantes de Acordos, Convenções e Outros Tratados
Para conduzir nos países citados abaixo é preciso obter a Permissão Internacional para
Dirigir (PID). Para informações sobre as regras relacionadas a países que não constem
nesta lista, basta ligar para o próprio consulado do país de destino no Brasil.
Adição de Categoria
O que é:
É a emissão de uma nova Carteira Nacional de Habilitação que tanto permitirá ao
motociclista dirigir automóvel (adicionando a categoria "B"), quanto permitirá ao
motorista dirigir motocicletas (adicionando a categoria "A").
Procedimentos:



Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
Agendar a entrega da documentação em um dos postos. O agendamento pode
ser feito no Portal do Detran-RJ ou na Central de Teleatendimento: 0800-020-






4040 (serviço gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região
Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
Comparecer ao posto no dia marcado com a documentação necessária.
O cliente receberá o nome da clínica credenciada da região onde se encontra
sua residência ou domicílio, com o respectivo endereço, telefone e horário de
funcionamento. A clínica será indicada eletronicamente. Será facultada a opção
pela região onde o cliente exerça, comprovadamente, suas atividades
profissionais e para tanto deverá apresentar Carteira de Trabalho,
contracheque com endereço do local de trabalho, ou ainda, declaração do
empregador ou equivalente.
Depois, o cliente deve se matricular para ter aulas práticas num Centro de
Formação de Condutores (autoescola), que se encarregará de marcar o teste de
direção no Detran-RJ.

Documentação:
Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro





Original do documento de identificação;
Original da CNH;
Original do DUDA pago;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia deste documento.
Para quem tem CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro terá de apresentar original e
cópia do documento com a nova informação.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia desse documento.

1. * Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais,
filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de
original e cópia de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão
de casamento e/ou documento que comprove a união estável.
2. * Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros), será
necessário apresentar, em nome do titular com o qual reside, o comprovante
de residência (original e cópia) e a declaração de residência assinada pelo
titular, garantindo que o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo
requerente, conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.
3. * Atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente
não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
Exames





Exame médico;
Exame psicológico (realizado nos casos em que o cliente opte por exercer
atividade remunerada);
Prova de atualização, quando necessário;
Exame de direção.

OBSERVAÇÃO: O exame médico é cobrado pela clínica credenciada.
ATENÇÃO: O exame toxicológico de larga janela de detecção será exigido para a
habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E.
Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:203-8) R$139,30

Taxa de Reexame
(Somente nos casos de falta ou reprovação no exame de direção)


Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$ 104,13

Alteração de Dados
O que é:
É a emissão de nova Carteira Nacional de Habilitação quando:


O cliente quiser alterar dados, tais como:
o o estado civil, que implica na mudança do nome;
o incluir ou retirar a observação de atividade remunerada;
o forem verificados erros provenientes de dados incorretos constantes
em documentos fornecidos pelos clientes no momento em que solicitou
o serviço que culminou na emissão da CNH incorreta;

erros cometidos pelo DETRAN reclamados pelo cliente até 30 dias após
o recebimento da CNH (serviço gratuito realizado somente no Posto de
Habilitação de origem responsável pela emissão da CNH incorreta)
Não é necessária a abertura de processo administrativo, pagamento de DUDA
e/ou agendamento de serviço para solicitar a alteração de endereço, telefone
e e-mail no cadastro do sistema de habilitação. Basta o condutor comparecer a
qualquer posto de habilitação do DETRAN-RJ e solicitar a alteração ao
atendente.
o



OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência de categoria, data de primeira habilitação, nº
de identidade e validade, o cliente deverá utilizar o serviço de Pesquisa de prontuário.
Documentação:
Para quem tem CNH com foto emitida no Estado do Rio de Janeiro






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do documento onde consta a nova informação;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original da CNH;
Original do DUDA pago.

Observações:
Para realização de serviços que envolvam a alteração de dados (nome de solteiro para
casado, nome do pai, nome da mãe, etc) é necessária a apresentação do documento
de identificação (carteira de identidade, CTPS, carteira emitida por organismos
reguladores de profissão) já atualizado com o novo dado.
Para quem tem CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação







Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação.
Original e cópia do documento onde consta a nova informação.

Observações:
1. * Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais,
filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de
original e cópia de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão
de casamento e/ou documento que comprove a união estável.
2. * Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros), será
necessário apresentar, em nome do titular com o qual reside, o comprovante

de residência (original e cópia) e a declaração de residência assinada pelo
titular, garantindo que o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo
requerente, conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.
3. * Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o
cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde
reside.
Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:205-4) R$139,30

Procedimentos:





Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
Agendar a entrega da documentação em um dos postos. O agendamento pode
ser feito no Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento: 0800-0204040 (serviço gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região
Metropolitana), de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.
Comparecer ao posto no dia marcado, com a documentação necessária.

Averbação da Carteira de Habilitação de outro estado
O que é:
A Carteira de Habilitação tem validade em todo o território nacional. Porém, o cliente,
ao se mudar para o Rio de Janeiro, precisa transferir seu prontuário para ter acesso aos
serviços do Detran-RJ (renovação da carteira, emissão de segunda via, mudança de
categoria, etc).
Somente após a averbação da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, quando o
cadastro já estiver na base Rio, é que o cliente poderá solicitar qualquer outro serviço
ao Detran-RJ. A exceção é a emissão de certidão de prontuário, pois para esse serviço
é necessário já possuir uma CNH emitida por esta Unidade Federativa, após a
transferência.
Quem pode pedir o serviço de averbação:
O próprio, seus ascendentes ou descendentes diretos maiores de 18 anos (pais
e filhos) e cônjuges, através de autorização e de documento(s) que
comprove(m) o parentesco ou a relação conjugal. No caso do pedido de
averbação de CNH de outro estado ser feito por terceiros, é necessária a
apresentação de procuração por instrumento público.
Documentação



Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;






Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original e cópia do DUDA pago (relativo ao serviço a ser feito logo depois da
averbação);
Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação expedida pelo estado de
origem;
Formulário de Requerimento de Certidão e Transferência de Prontuário
(disponível nos guichês de atendimento dos postos de Habilitação, na sede e no
site do DETRAN-RJ).

Observações:
1. * Nos casos em que o cliente residir com terceiros (parentes, amigos, outros)
será necessário apresentar, em nome do titular com o qual reside, o
comprovante de residência (original e cópia) e uma declaração de residência
assinada pelo titular, com firma reconhecida, garantindo que o cliente resida
naquele domicílio.
A exigência da declaração com firma reconhecida por semelhança (como
verdadeira ou autêntica) é para garantir a segurança administrativa e a
relevante importância que o comprovante de residência tem perante o órgão
de trânsito.
2. * Caso o cliente não tenha, de forma alguma, como comprovar residência, ele
deverá abrir um processo administrativo explicando por que não tem como
comprová-la. Mas atenção: este procedimento é válido apenas para os casos
em que o cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente ao
local onde reside.
O cliente deve apresentar original e cópia da carteira de identidade e inserir no
processo administrativo uma declaração de residência (formulário que pode ser
impresso no site do DETRAN www.detran.rj.gov.br ).
Para abrir o processo, os moradores da Região Metropolitana devem se dirigir à
sede do DETRAN (Avenida Presidente Vargas, 817), no Protocolo Geral,
localizado na sobreloja, das 8h às 17h. Já os moradores do interior devem
procurar uma Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) do município
onde residem. O processo será analisado pela Diretoria de Habilitação.
Procedimentos:



Pagar a taxa de serviço.
Comparecer a um Posto de Habilitação com a documentação necessária.

Taxa de Serviço


O valor do DUDA é relativo ao serviço que será requisitado logo depois da
averbação (renovação de CNH, segunda via, mudança ou adição de categoria

etc.). Para saber o valor do DUDA, acesse pelo Menu Habilitação ► Serviços e
clique no serviço desejado.
OBSERVAÇÃO: Este serviço não poderá ser realizado caso existam outros
requerimentos abertos. O encerramento ou exclusão do serviço anterior será
necessário.
Certidão de Prontuário
O que é:
É a emissão de documento oficial que ateste a existência do prontuário de um
motorista. Este serviço pode ser solicitado pelo usuário para obter o "Nada Consta" ou
para comprovar o seu tempo de habilitação para fins de emprego em entidades
públicas ou privadas ou ainda pelo poder judiciário, por delegacias, pelas polícias Civil,
Militar e Rodoviária Federal e até por representações diplomáticas do exterior. A
certidão terá validade de 180 dias.
Documentação:
Para os órgãos públicos (serviço gratuito):




Ofício do órgão requisitante, informando o objetivo da solicitação, o número do
inquérito ou do processo;
Cópia do documento de identificação do motorista;
Cópia da Carteira de Habilitação do condutor.

Para os usuários (cobrada taxa de serviço):






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago (código 299-2);
Cópia da Carteira de Habilitação.

Observações:
1. * Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais,
filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de
original e cópia de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão
de casamento e/ou documento que comprove a união estável.
2. * Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros), será
necessário apresentar, em nome do titular com o qual reside, o comprovante
de residência (original e cópia) e a declaração de residência assinada pelo
titular, garantindo que o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo
requerente, conforme Formulário Detran/RJ nº. 0034.

3. * Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o
cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde
reside.
Procedimentos:






No caso de solicitação de órgãos públicos, os postos do Grande Rio e do interior
devem encaminhar os ofícios para a sede do Detran-RJ, na Avenida Presidente
Vargas, nº 817, Centro. Os usuários também podem fazer o pedido em
qualquer posto de Habilitação de sua conveniência.
O Serviço de Certidão de Prontuário pode ser solicitado pelo próprio, seus
ascendentes ou descendentes diretos até primeiro grau (pais e filhos) maiores
de 18 anos e cônjuges, através de autorização e de documento(s) que
comprove(m) o parentesco ou a relação conjugal. No caso do pedido de
Certidão de Prontuário ser feito por terceiros, é necessária a apresentação de
procuração por instrumento público.
A Certidão de Prontuário também pode ser obtida no site do Detran/RJ
(http://www.detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp?cod=11&tipo=certidao_
multas)

Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:299-2) R$ 139,30

Brasileiros e estrangeiros habilitados no exterior
O que é?
Os condutores habilitados em países estrangeiros – naturais desses países ou
brasileiros ali residentes – podem dirigir em território brasileiro quando amparados
por convenções e acordos internacionais, desde que estejam em estada regular e
temporária no Brasil, e que sejam penalmente imputáveis (maiores de 18 anos).
Neste caso, deverão portar a carteira de habilitação estrangeira válida, acompanhada
de documento de identificação. Após 180 dias de estada regular no Brasil, o condutor
estrangeiro ou brasileiro habilitado no exterior e que pretender conduzir veículo
automotor deverá fazer os exames de aptidão física e mental e de avaliação
psicológica, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação brasileira. Para
isso, é necessário apresentar a carteira de habilitação do país de origem, acompanhada
de tradução simples.
O estrangeiro não habilitado que desejar habilitar-se no Brasil deverá cumprir todas as
exigências previstas na legislação brasileira de trânsito. Nos termos da Resolução nº
360/2010, do CONTRAN, o cidadão brasileiro habilitado no exterior deverá comprovar
que mantinha residência normal naquele país por um período não inferior a seis
meses, quando da expedição da carteira de habilitação.

O condutor de veículo automotor, natural de país estrangeiro e nele habilitado, em
estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação
não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional mediante
a troca da habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade
executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. É exigida, também, a
aprovação nos exames de aptidão física e mental, de avaliação psicológica e de direção
veicular, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.
OBSERVAÇÃO: A documentação exigida, tanto para o condutor estrangeiro e brasileiro
estão informadas nos itens abaixo.
ATENÇÃO: A sede do Detran-RJ dispõe de um Núcleo de Atendimento Especializado,
localizado na Av. Presidente Vargas, 817, 4º andar, Centro, que funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18 h. O estrangeiro também pode tirar dúvidas pelos telefones
(21) 2332-0247 ou (21) 2332-0214.
Documentação
1 - Brasileiros habilitados no exterior (países que mantêm acordos e convenções
internacionais com o Brasil).
Documentação (original e cópia):







Carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade;
Tradução simples da habilitação estrangeira contendo a equivalência de todos
os dados pessoais;
Carteira de identidade ou equivalente (carteira de trabalho, previdência social,
carteira nacional de habilitação com fotografia impressa, carteira emitida por
organismos reguladores de profissão, desde que conste o número da carteira
de identidade e fotografia impressas);
Passaporte: cópia das páginas com os dados pessoais, foto e número do
documento;
Comprovante de residência:
o Comprovante de residência do país em que foi habilitado não inferior a
06 (seis) meses da data de expedição da carteira de habilitação
estrangeira, que poderá ser: contas de luz, telefone, gás, cartão de
crédito, contrato de locação, contrato de trabalho, comprovante de
matrícula em cursos de idioma ou qualquer outro que demonstre a
permanência no prazo referido.
o Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos
pais, filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco
através de original e cópia de documento que comprove a união
estável.
o ** Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será
necessário apresentar em nome do titular com o qual reside: um
comprovante de residência (original e cópia) e uma declaração de
residência assinada pelo titular, garantindo que o requerente reside





naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme Formulário
Detran/RJ nº. 0034.
o ** Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em
que o cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente
ao local onde reside.
Caso o brasileiro não consiga comprovar o ingresso no Brasil através do
passaporte, ele deverá apresentar comprovante de passagem terrestre ou
aérea (ticket de bagagem, confirmação de vôo da companhia aérea), ou
qualquer outro documento, que demonstre o registro de entrada no Brasil;
Comprovante de pagamento da taxa de serviço do Detran (DUDA) em qualquer
agência bancária – (cod.:206-2) R$ 139,30

2 - Estrangeiros habilitados em países que mantêm acordos e convenções
internacionais com o Brasil.
Documentação (original e cópia):





Carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade;
Tradução simples da habilitação estrangeira contendo a equivalência de todos
os dados pessoais;
Passaporte: cópia das páginas com os dados pessoais, foto, numeração,
carimbos da última entrada no Brasil;
Comprovante de pagamento da taxa de serviço do Detran (DUDA) em qualquer
agência bancária – (cod.:206-2) R$ 139,30.

3 - Brasileiros habilitados em países de língua portuguesa:






Cópia autenticada da carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de
validade;
Carteira de identidade brasileira ou equivalente (carteira de trabalho,
previdência social, carteira nacional de habilitação com fotografia impressa,
carteira emitida por organismos reguladores de profissão, desde que constem
o número da carteira de identidade e fotografia impressos);
Passaporte: cópia das páginas com os dados pessoais, foto e numeração;
Comprovante de residência:
o Comprovante de residência do país em que foi habilitado não inferior a
06 (seis) meses da data de expedição da carteira de habilitação
estrangeira, que poderá ser: contas de luz, telefone, gás, cartão de
crédito, contrato de locação, contrato de trabalho, comprovante de
matrícula em cursos de idioma ou qualquer outro que demonstre a
permanência no prazo referido.
o Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos
pais, filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco
através de original e cópia de documento que comprove a união
estável.
o ** Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será
necessário apresentar em nome do titular com o qual reside: um
comprovante de residência (original e cópia) e uma declaração de



residência assinada pelo titular, garantindo que o requerente reside
naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme Formulário
Detran/RJ nº. 0034.
o ** Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em
que o cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente
ao local onde reside.
Comprovante de pagamento da taxa de serviço do Detran (DUDA) em qualquer
agência bancária – (cod.:206-2) R$ 139,30.

Vencido o prazo de 180 dias:
Vencido o prazo de 180 dias do selo de reconhecimento da carteira de habilitação
estrangeira, o motorista brasileiro e o estrangeiro que possuam Registro Nacional de
Estrangeiro (RNE) permanente, Sistema Nacional de Cadastro e Registro de
Estrangeiros (Sincre) ou certidão da Polícia Federal, que comprove o pedido de
permanência no Brasil, informando o número do registro de permanência, poderão
obter o documento de habilitação definitivo, ou seja, a Carteira Nacional de
Habilitação. Para tanto, veja a documentação necessária:
Documentação (original e cópia):









Habilitação estrangeira (dentro da validade);
Tradução simples da habilitação estrangeira contendo a equivalência de todos
os dados pessoais;
CPF;
Carteira de identidade brasileira ou equivalente (para os brasileiros). Também
são aceitas como identificação: carteira de trabalho, previdência social, carteira
nacional de habilitação com fotografia impressa, carteira emitida por
organismos reguladores de profissão, desde que constem o número da carteira
de identidade e fotografia impressos;
RNE (estrangeiro permanente);
SINCRE ou certidão da Polícia Federal que comprove o pedido de permanência
e na qual conste o número de registro permanente;
Comprovante de residência:
o Comprovante de residência do país em que foi habilitado não inferior a
06 (seis) meses da data de expedição da carteira de habilitação
estrangeira, que poderá ser: contas de luz, telefone, gás, cartão de
crédito, contrato de locação, contrato de trabalho, comprovante de
matrícula em cursos de idioma ou qualquer outro que demonstre a
permanência no prazo referido.
o Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos
pais, filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco
através de original e cópia de documento que comprove a união
estável.
o ** Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será
necessário apresentar em nome do titular com o qual reside: um
comprovante de residência (original e cópia) e uma declaração de



residência assinada pelo titular, garantindo que o requerente reside
naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme Formulário
Detran/RJ nº. 0034.
o ** Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em
que o cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente
ao local onde reside.
Comprovante de pagamento da taxa de serviço do Detran (DUDA) em qualquer
agência bancária – (cod.:206-2) R$ 139,30.

Observação:
Os brasileiros e os estrangeiros habilitados em países com acordos e convenções
internacionais com o Brasil terão a prerrogativa de não realizarem os exames práticos
de direção veicular na categoria obtida no estrangeiro. Entretanto, estão obrigados a
realizarem exames médicos (oftalmológico) e psicológico em clínicas credenciadas pelo
Detran. Os exames médicos serão cobrados pela própria clínica.
4 - Estrangeiros e brasileiros habilitados em países que não possuem
acordos/convenções internacionais com o Brasil:
O condutor de veículo automotor natural de país estrangeiro e nele habilitado em
estada regular, desde que penalmente imputável (18 anos) no Brasil, detentor de
habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no Brasil, desde
que seja aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica por
uma clínica credenciada pelo DETRAN. Se forem considerados aptos, deverão
procurar um Centro de Formação de Condutores, credenciado pelo Detran, para se
submeterem ao exame prático de direção veicular.
Documentação (original e cópia):









Habilitação estrangeira (dentro da validade);
Tradução simples da habilitação estrangeira contendo a equivalência de todos
os dados pessoais;
CPF;
Para os brasileiros são aceitos como identificação: carteira de identidade ou
equivalente, carteira de trabalho, previdência social, carteira emitida por
organismos reguladores de profissão, desde que constem o número da carteira
de identidade e fotografia impressos;
RNE (estrangeiro permanente);
SINCRE ou certidão da Polícia Federal que comprove o pedido de permanência
informando o número de registro permanente;
Comprovante de residência:
o Comprovante de residência do país em que foi habilitado não inferior a
06 (seis) meses da data de expedição da carteira de habilitação
estrangeira, que poderá ser: contas de luz, telefone, gás, cartão de
crédito, contrato de locação, contrato de trabalho, comprovante de
matrícula em cursos de idioma ou qualquer outro que demonstre a
permanência no prazo referido.

o

o

o

Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos
pais, filhos ou cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco
através de original e cópia de documento que comprove a união
estável.
** Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será
necessário apresentar em nome do titular com o qual reside: um
comprovante de residência (original e cópia) e uma declaração de
residência assinada pelo titular, garantindo que o requerente reside
naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme Formulário
Detran/RJ nº. 0034.
** Mas atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em
que o cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente
ao local onde reside.

OBSERVAÇÕES:
· As Permissões Internacionais para Dirigir (PIDs) expedidas no exterior (países
signatários com o governo brasileiro) só serão aceitas com a carteira de
habilitação. As PIDs não substituem a carteira de habilitação.
· As habilitações da Espanha além da documentação citada necessitarão de
convalidação solicitada ao DENATRAN através de ofício
MAIS INFORMAÇÕES:
Núcleo de Atendimento Especializado
Detran/RJ - Avenida Presidente Vargas, 817, 4º andar, Centro do Rio.
Horário: das 9h às 18h
Telefones: 2332-0247 ou 2332-0214 / 0212
Pesquisa de Prontuário
O que é?
Se em algum momento for detectado que os dados do cliente não constam no
cadastro do DETRAN-RJ, deve-se fazer a pesquisa da documentação original do
prontuário no Arquivo físico. Após esgotarem-se todas as formas de busca dos
comprovantes do cliente, inclusive na autoescola de origem, ele será orientado a
prestar os exames exigidos para obter uma nova habilitação.
Documentação






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer **declaração de
residência;
Original da CNH;
Serão solicitados dados e/ou documentos que auxiliem a pesquisa como dados
da auto-escola que frequentou e local de exame prático de direção veicular.

Observações:

* Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento que comprove a união estável.
* Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será necessário
apresentar em nome do titular com o qual reside: um comprovante de residência
(original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo titular, garantindo que
o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme
Formulário Detran/RJ nº. 0034.
*Atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente não
consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
Procedimentos


O pedido de pesquisa pode ser solicitado ao DETRAN-RJ em qualquer um de
nossos Postos de Habilitação existentes no Estado ou preenchendo o
formulário no link abaixo. O simples preenchimento do formulário de
solicitação de pesquisa com seus dados, para encaminhamento ao Arquivo, não
registra, altera ou emite documento de habilitação.

Permissão Internacional para Dirigir (PID)
O que é?
É a emissão da permissão para dirigir nos países signatários da Convenção de Viena
(ver lista de países no final desta página). Apenas condutores habilitados, com Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) emitida pelo Detran/RJ e dentro do prazo de validade,
podem obter a PID. A validade do novo documento será a mesma da CNH.
Para maior segurança, o condutor deve consultar o Consulado do País em que deseja
dirigir, para verificar a necessidade de emissão do documento.
Documentação
Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro:





original e cópia do documento de identificação contendo o registro da
naturalidade (preferencialmente carteira de identidade);
original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação;
original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviço.
original e cópia do passaporte (somente se o país de destino tiver como prérequisito a apresentação do passaporte).

Taxa de Serviço
Valor (DUDA): (cod.:204-6) R$ 135,32
Observação:

Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço será agendado após 24 horas. Se for
pago com cheque, somente seis dias depois.

Procedimentos





Pagar a taxa de serviço;
Agendar a entrega da documentação pelo site do Detran-RJ ou pela Central de
Atendimento: 0800-020-4040 (serviço gratuito somente para o interior) ou
3460-4040 de segunda a sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h;
Comparecer ao posto no dia e horas marcados, com a documentação
necessária.

Observação:
1. Caso a CNH do cliente esteja vencida, será preciso solicitar o serviço de
Renovação do documento antes da emissão da PID.
2. O cliente que possui carteira sem foto deve solicitar um novo documento, com
foto, conforme modelo atual, antes da emissão da PID.
3. Antes de solicitar a PID, o condutor com CNH emitida em outro estado do Brasil
deve providenciar, no próprio Detran-RJ, a transferência do cadastro para o
estado do Rio de Janeiro. Depois de concluída a transferência, o próximo passo
é requerer a emissão de nova CNH pelo Detran-RJ. Em seguida, o motorista
pode solicitar a PID.
4. A PID é a cópia fiel da CNH. Caso o condutor necessite alterar algum dado da
carteira nacional, será preciso, primeiro, solicitar a atualização da CNH por
meio do serviço de Alteração de Dados.
5. A PID não substitui a CNH em território Nacional.
6. O prazo de entrega da PID é de 1 dia útil no posto Sede e 3 dias úteis nos
demais postos.
7. O Serviço de PID pode ser solicitado pelo próprio, ascendentes ou
descendentes diretos até primeiro grau (pais e filhos), maiores de 18 anos, e
cônjugues, através de autorização e de documento(s) que comprove(m) o
parentesco ou a relação conjugal. Caso o pedido de PID seja feito por terceiros,
é necessária a apresentação de procuração por instrumento público.
OBSERVAÇÃO: Este serviço não poderá ser realizado caso existam outros
requerimentos abertos. O encerramento ou exclusão do serviço anterior será
necessário.
Primeira Habilitação - Deficientes Físicos, Audiovisuais e Visuais
O que é?
É a emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação dos candidatos portadores de
deficiência física, auditiva ou visual considerados aptos nos exames de avaliação. Esta
primeira habilitação só pode ser solicitada nas categorias "A" e "B".



Os candidatos devem preencher os requisitos abaixo:
o ser maior de 18 anos;
o ser penalmente imputável;
o saber ler e escrever;
o possuir carteira de identidade ou equivalente;
o possuir CPF próprio.

Observações:
Os candidatos que começaram a tirar a primeira carteira de motorista em outro
estado, interromperam o processo e agora querem concluí-lo no Estado do Rio de
Janeiro, terão que solicitar a averbação do processo de primeira habilitação.

De acordo como a lei estadual 4883 de 1º de novembro de 2006, os clientes cuja com
necessidade especial seja contemplada no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999 tem direito a isenção de DUDA para 1ª habilitação e renovação da
CNH. Para solicitar a isenção o cliente deve comparecer a Sede do DETRAN/RJ ou a
CIRETRAN de sua preferência e abrir um processo administrativo com esta solicitação,
apresentando cópias da identidade, CPF, comprovante de residência, cópia da CNH
(quando já habilitado) e laudo médico com o tipo e o grau de deficiência. Se tiver o
pedido deferido o cliente será convocado a comparecer a Sede do DETRAN/RJ para
inclusão do requerimento e realização dos exames pertinentes ao serviço.

Documentação






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Documento de comprovação de trabalho (opcional) para definir região do
exame.

Observações:
*Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento que comprove a união estável.
* Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será necessário
apresentar em nome do titular com o qual reside: um comprovante de residência
(original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo titular, garantindo que
o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme
Formulário Detran/RJ nº. 0034.
* Atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente não
consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.

Exames





Exame médico;
Exame psicológico;
Exame teórico de trânsito;
Exame de direção.

Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:201-1) R$ 270,65

Observação:
Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Taxa de Reexame
(Somente nos casos de falta ou reprovação nos exames de legislação e/ou direção)


Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$ 101,16

Observação:
Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Procedimentos
Postos do Rio, Grande Rio e interior:







Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
No Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento 0800-020-4040 (serviço
gratuito somente para o interior), ou 3460-4040 (Região Metropolitana) , de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, o candidato agendará sua ida a um dos
postos.
No posto, ele receberá a caderneta de exames com o número do RJ (protocolo
de inclusão no sistema informatizado do Detran-RJ). No verso da caderneta
constam o nome da clínica e o número do telefone, para que o candidato
marque os exames médico e psicológico.
No primeiro exame, o médico irá identificar qual a deficiência e encaminhar o
candidato à perícia médica do Detran-RJ. O candidato terá de ir à perícia
médica levando o laudo da clínica (motivo do encaminhamento) e a caderneta
de exames. Para marcar a perícia, basta ligar para o telefone 2332-2854 / 23322856 / 2332-2857.





Matricular-se num Centro de Formação de Condutores (CFC), onde terá aulas
de teoria. O próprio CFC irá agendar a data da prova teórica do candidato.
Depois de ser aprovado, deverá ter aulas de direção num CFC, que também se
encarregará de marcar a data da prova prática.
Depois de aprovado em todas as etapas, o candidato receberá a permissão
para dirigir no mesmo posto onde iniciou os exames.

Observação:
Se o candidato discordar do resultado da perícia médica, poderá requisitar a avaliação
de uma junta médica do Detran-RJ. O candidato terá de abrir processo no Protocolo
Geral do órgão, na Avenida Presidente Vargas 817, na sobreloja, no Centro. Deverão
ser anexados ao processo o laudo atualizado emitido por médico das redes pública ou
particular, e os exames complementares que comprovem a patologia em questão
(datado de três meses, no máximo). O usuário será informado sobre a data do novo
exame de junta médica, que não será cobrado. O resultado de tal exame será o
definitivo.

Renovação da Habilitação - Deficientes Físicos, Audiovisuais e Visuais
O que é?
É a emissão de uma nova Carteira de Habilitação, quando a anterior estiver vencida ou
prestes a vencer.
Documentação
Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro





Original do documento de identificação;
Original da CNH vencida;
Original do DUDA pago;
Se o cliente mudou de endereço recentemente, terá de levar cópia do
comprovante de residência ou fazer declaração sobre a mudança.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia deste documento.
Para quem tem CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação







Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação vencida.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
As carteiras emitidas em outro estado devem fazer a averbação no Rio de Janeiro. Para
saber como proceder.
* Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento que comprove a união estável.
* Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será necessário
apresentar em nome do titular com o qual reside: um comprovante de residência
(original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo titular, garantindo que
o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme
Formulário Detran/RJ nº. 0034.
*Atenção: Este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente não
consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
Exames


Exame médico.

Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:204-6) R$ 135,32

Observação:
Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Procedimentos
Postos do Rio, Grande Rio e interior:



Pagar a taxa de serviço.
No Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento 0800-020-4040 (serviço
gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região Metropolitana), de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, o candidato agendará a entrega da

documentação num dos postos do Detran-RJ. No posto, o cliente receberá a
indicação da clínica credenciada onde fará o exame. O médico avaliará a
necessidade de encaminhamento à perícia médica. Se houver a necessidade de
perícia médica, e depois de aprovado no exame, o usuário receberá a carteira
de habilitação no mesmo posto.

Caso Específico:


Se o motorista tornou-se deficiente físico, auditivo ou visual depois de já ter
Carteira Nacional de Habilitação, deverá agendar sua ida ao posto
normalmente. Lá, o médico fará uma avaliação da deficiência, para saber se há
necessidade de perícia médica. Nesse caso, o condutor terá de agendar a
perícia médica pelo telefone 2332-2854 / 2332-2856 / 2332-2857.

Observação:
Se o candidato discordar do resultado da perícia médica, poderá requisitar a avaliação
de uma junta médica do Detran-RJ. O candidato terá de abrir processo no Protocolo
Geral do órgão, na Avenida Presidente Vargas 817, na sobreloja, no Centro. Deverão
ser anexados ao processo o laudo atualizado emitido por médico das redes pública ou
particular, e os exames complementares que comprovem a patologia em questão
(datado de três meses, no máximo). O usuário será informado sobre a data do novo
exame de junta médica, que não será cobrado. O resultado de tal exame será o
definitivo, sem qualquer possibilidade de recurso.
Adição de Categoria - Deficientes Físicos, Audiovisuais e Visuais
O que é?
É a emissão de uma nova Carteira de Habilitação, que permitirá ao motociclista
(categoria "A") dirigir automóveis, adicionando a categoria "B". O serviço atende ainda
a todos os motoristas habilitados em outras categorias, interessados em conduzir
motocicletas, adicionando assim a categoria "A".
Documentação
Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro





Original do documento de identificação;
Original da CNH vencida;
Original do DUDA pago;
Se o cliente mudou de endereço recentemente, terá de levar cópia do
comprovante de residência ou fazer declaração sobre a mudança.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia deste documento.
Para quem tem CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação






Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
* Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento que comprove a união estável.
* Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será necessário
apresentar em nome do titular com o qual reside: um comprovante de residência
(original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo titular, garantindo que
o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme
Formulário Detran/RJ nº. 0034.
1. *Mas atenção: este procedimento é válido apenas para os casos em que o
cliente não consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde
reside.
Exames



Exame médico;
Exame de direção.

Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:203-8) R$ 135,32

Observação:

Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Taxa de Reexame
(Somente nos casos de falta ou reprovação nos exames de legislação e/ou direção)


Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$ 101,16

Observação:
Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Procedimentos
Postos do Rio, Grande Rio e interior:











Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
No Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento 0800-020-4040 (serviço
gratuito somente para o interior ou 3460-4040 (Região Metropolitana), de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O candidato agendará sua ida a um dos
postos.
No posto, ele receberá a caderneta de exames com o número do RJ (protocolo
de inclusão no sistema informatizado do Detran-RJ). No verso da caderneta
constam o nome da clínica e o número do telefone, para que o candidato
marque os exames médico e psicológico.
No primeiro exame, o médico irá identificar qual a deficiência e encaminhar o
candidato à perícia médica do Detran-RJ. O candidato terá de ir à perícia
médica levando o laudo da clínica (motivo do encaminhamento) e a caderneta
de exames. Para marcar a perícia, basta ligar para o telefone 2332-2854 / 23322856 / 2332-2857.
Matricular-se num Centro de Formação de Condutores (CFC), onde terá aulas
de teoria. O próprio CFC irá agendar a data da prova teórica do candidato.
Depois de ser aprovado, deverá ter aulas de direção num CFC, que também se
encarregará de marcar a data da prova prática.
Depois de aprovado em todas as etapas, o candidato receberá a permissão
para dirigir no mesmo posto onde iniciou os exames.

Observação:
Se o candidato discordar do resultado da perícia médica, poderá requisitar a avaliação
de uma junta médica do Detran-RJ. O candidato terá de abrir processo no Protocolo
Geral do órgão, na Avenida Presidente Vargas 817, na sobreloja, no Centro. Deverão
ser anexados ao processo o laudo atualizado emitido por médico das redes pública ou
particular, e os exames complementares que comprovem a patologia em questão

(datado de três meses, no máximo). O cliente será informado sobre a data do novo
exame de junta médica, que não será cobrado. O resultado de tal exame será o
definitivo, sem qualquer possibilidade de recurso.

Mudança de Categoria - Deficientes Físicos, Audiovisuais e Visuais.
O que é?
O motorista pode obter a habilitação numa categoria superior, que lhe permitirá
assumir novas responsabilidades, como por exemplo, passar a dirigir caminhão. Para
isso, ele deverá realizar novos exames no Detran-RJ. O candidato não pode ter
cometido infração gravíssima ou grave ou ser reincidente em infrações médias nos
últimos 12 (doze) meses. A mudança de categoria deve obedecer às regras abaixo:







"B" para "C" - Somente após ter cumprido um ano na categoria "B";
"B" para "D" - Somente após dois anos na categoria "B";
"B" para "E" - Esta mudança não é permitida;
"C" para "D" - Somente após um ano na categoria "C";
"C" para "E" - Somente após um ano na categoria "C";
"D" para "E" - Sem restrições.

OBSERVAÇÃO: Só motoristas com mais de 21 anos poderão habilitar-se nas categorias
"D" e "E" ou obter autorização para conduzir veículos de transporte coletivo de
passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos.
Documentação
Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro





Original do documento de identificação;
Original da CNH;
Original do DUDA pago;
Se o cliente mudou de endereço recentemente, terá de levar cópia do
comprovante de residência ou fazer declaração sobre a mudança.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
Os clientes que possuem CNH com foto, mas que nela não conste o número do CPF,
terão que levar uma cópia deste documento.
Para quem tem CNH sem foto ou emitida em outro estado da federação







Original e cópia do documento de identificação;
Original e cópia do CPF;
Original e cópia do comprovante de residência ou fazer *declaração de
residência;
Original do DUDA pago;
Original e cópia da Carteira de Habilitação.

Observações:
Se o cliente quiser alterar qualquer dado em seu cadastro, terá de apresentar original
e cópia do documento com a nova informação.
* Nos casos em que o comprovante de residência esteja em nome dos pais, filhos ou
cônjuge, o interessado deverá comprovar o parentesco através de original e cópia de
documento que comprove a união estável.
* Caso o cliente resida com terceiros (parentes, amigos, outros) será necessário
apresentar em nome do titular com o qual reside: um comprovante de residência
(original e cópia) e uma declaração de residência assinada pelo titular, garantindo que
o requerente reside naquele domicílio, e firmada pelo requerente, conforme
Formulário Detran/RJ nº. 0034.
Mas atenção: este procedimento é válido apenas para os casos em que o cliente não
consiga nenhuma comprovação documental referente ao local onde reside.
Exames



Exame médico e psicológico;
Exame de direção.

Taxa de Serviço


Valor (DUDA): (cod.:203-8) R$ 135,32

Observação:
Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.
Taxa de Reexame
(Somente nos casos de falta ou reprovação nos exames de legislação e/ou direção)


Valor (DUDA): (cod.:202-0) R$ 101,16

Observação:

Se o cliente pagar o DUDA em dinheiro, o serviço só poderá ser agendado em 24 horas.
Se for em cheque, somente seis dias depois. Esses são os prazos para que o banco
informe ao Detran-RJ sobre os pagamentos.

Procedimentos
Postos do Rio, Grande Rio e interior:











Pagar a(s) taxa(s) de serviço.
No Portal do Detran-RJ ou pela Central de Atendimento 0800-020-4040 (serviço
gratuito somente para o interior) ou 3460-4040 (Região Metropolitana), de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O candidato agendará sua ida a um dos
postos.
No posto, ele receberá a caderneta de exames com o número do RJ (protocolo
de inclusão no sistema informatizado do Detran-RJ). No verso da caderneta
constam o nome da clínica e o número do telefone, para que o candidato
marque os exames médico e psicológico.
No primeiro exame, o médico irá identificar qual a deficiência e encaminhar o
candidato à perícia médica do Detran-RJ. O candidato terá de ir à perícia
médica levando o laudo da clínica (motivo do encaminhamento) e a caderneta
de exames. Para marcar a perícia, basta ligar para o telefone 2332-2854 / 23322856 / 2332-2857.
Matricular-se num Centro de Formação de Condutores (CFC), onde terá aulas
de teoria. O próprio CFC irá agendar a data da prova teórica do candidato.
Depois de ser aprovado, deverá ter aulas de direção num CFC, que também se
encarregará de marcar a data da prova prática.
Depois de aprovado em todas as etapas, o candidato receberá a permissão
para dirigir no mesmo posto onde iniciou os exames.

Observação:
Se o candidato discordar do resultado da perícia médica, poderá requisitar a avaliação
de uma junta médica do Detran-RJ. O candidato terá de abrir processo no Protocolo
Geral do órgão, na Avenida Presidente Vargas 817, na sobreloja, no Centro. Deverão
ser anexados ao processo o laudo atualizado emitido por médico das redes pública ou
particular, e os exames complementares que comprovem a patologia em questão
(datado de três meses, no máximo). O cliente será informado sobre a data do novo
exame de junta médica, que não será cobrado. O resultado de tal exame será o
definitivo, sem qualquer possibilidade de recurso.
Suspensão do direito de dirigir
IMPORTANTE: Mantenha o endereço do veículo e da CNH atualizados. As notificações
relativas à aplicação da penalidade de multa são enviadas para o endereço do
proprietário do veículo, que está cadastrado no Registro Nacional de Veículos
Automotores – RENAVAM. As notificações relativas às penalidades de suspensão do

direito de dirigir e cassação da CNH são enviadas para o endereço da CNH, cadastrado
no Registro Nacional de Condutores Habilitados - RENACH. As notificações devolvidas
por desatualização do endereço serão consideradas válidas para todos os efeitos,
conforme dispõe o Art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.
O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de condutor infrator, que
poderá suspender o direito de dirigir de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, conforme
estabelecido nos artigos 256, inciso III, 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e
Resolução Contran nº 182/2005, só será instaurado depois de esgotados todos os
meios de defesa da(s) infração(ões).
A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nas seguintes situações:
Suspensão por soma da pontuação registrada na CNH.


Cada infração possui uma pontuação (7, 5, 4, 3). Sendo assim sempre que o
condutor infrator ou proprietário do veículo atingir20 pontos ou mais(isto é, a
soma das infrações) na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no período de
12 meses, será instaurado o Processo de Suspensão.

Suspensão por infrações que por si só preveem a Suspensão.


Existem infrações que, de forma especifica, preveem a penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Essas infrações são gravíssimas e estão
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, conduzir
veículo sob a influência de álcool (art. 165 do CTB).Clique aquipara saber todas
as infrações que por si só já suspendem a CNH.

A instauração do processo e a notificação são cumpridas em um único ato
administrativo, por meio de notificação expedida ao infrator por remessa postal ou por
outros meios, desde que assegurada sua ciência, por exemplo publicação em Diário
Oficial.
Cabe ressaltar a importância de manter atualizado o endereço no cadastro do
DETRAN/RJ pois as notificações não recebidas por endereço desatualizado ou não
localizado implicará na publicação no Diario Oficial para assegurar o direito à ampla
defesa.
Defesas do condutor
A defesa prévia do infrator deverá ser feita por escrito em formulário próprio
fornecido pelo DETRAN-RJ juntamente com o original ou cópia da notificação de
instauração e apresentada no Protocolo Geral do DETRAN/RJ, na Av. Presidente
Vargas, nº 817, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.071-004, ou, no caso do
interior, nas Ciretrans/SAT, via Correios, através de carta registrada ou através do site
do Detran. A notificação de instauração do processo informará a data limite para a
apresentação da defesa.



Clique aqui para acesso ao Requerimento de Defesa Prévia da Instauração de
Processo de Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir – Comissão Vinte
Pontos.
o Clique aqui para Encaminhar sua Defesa Prévia pela internet através do
site do Detran.

No caso do não acolhimento de suas razões de defesa prévia, será aplicada a
penalidade de suspensão do direito de dirigir, cabendo recurso, em 1ª instância, à Jari
(Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DETRAN/RJ), no prazo informado na
notificação de penalidade. Caso a decisão da Jari seja desfavorável ao condutor, caberá
um último recurso, em 2ª instância, ao CETRAN/RJ (Conselho Estadual de Trânsito). Os
recursos deverão ser apresentados por escrito em formulário próprio fornecido pelo
DETRAN-RJ juntamente com o original ou cópia da notificação de penalidade (para
abertura em 1ª instância) ou cópia da comunicação de indeferimento da JARI (para
abertura em 2ª instância) e apresentada no Protocolo Geral do DETRAN/RJ, na Av.
Presidente Vargas, nº 817, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.071-004, ou, no
caso do interior, nas Ciretrans/SAT, via Correios, através de carta registrada ou através
do site do Detran.




Clique aqui para acesso ao Requerimento de 1ª instância para Penalidade de
Suspensão do Direito de Dirigir – JARI.
o Clique aqui para Encaminhar seu Recurso em 1ª instância - JARI pela
internet através do site do Detran.
Clique aqui para acesso ao Requerimento de 2ª instância para Penalidade de
Suspensão do Direito de Dirigir – CETRAN.
o Clique aqui para Encaminhar seu Recurso em 2ª instância - CETRAN
pela internet através do site do Detran.

Caso o infrator estiver conduzindo veículo, durante o período de suspensão, estará
sujeito à imposição de multa, conforme disposto o art.162, inciso II, do CTB, e à
instauração do processo de cassação da CNH, de acordo com o art.263, inciso I, do
CTB. O condutor com a CNH cassada ficará obrigatoriamente 2 anos sem poder dirigir e
só poderá solicitar a reabilitação após esse prazo, passando novamente por todo o
processo para obter o documento.
Ressaltamos que os autos de infração lavrados pelos agentes do DETRAN (funcionários
do órgão e Polícia Militar), que ensejaram a Suspensão do Direito de Dirigir, estão
disponíveis para emissão e entrega ao condutor no setor de atendimento ao público
da Divisão de Registro e Controle de Infrações e Penalidades (Avenida Presidente
Vargas, nº 817, térreo, acesso 6, Centro, RJ).

Operação Lei Seca (art. 165 CTB)
O recolhimento da CNH durante a Operação Lei Seca é apenas uma medida
administrativa e, em 5 (cinco) dias úteis, o documento estará disponível na sede do
DETRAN/RJ, para ser devolvido ao condutor. Para recuperar a CNH, o condutor deve

comparecer ao Núcleo de Documentos Acautelados - NUDA – no Acesso 4 / sobreloja
da sede do DETRAN/RJ, munido de documento de identificação com foto.
Após instaurado o processo administrativo para suspender o direito de dirigir do
condutor infrator, e mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo
interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator para entregar
sua CNH.
RECUSA EM SE SUBMETER A QUALQUER UM DOS TESTES DE ALCOOLEMIA
O condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos testes de alcoolemia sofrerá
as sanções e medidas administrativas previstas no art. 165-A do CTB: multa de R$
2.934,70, recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir por 12 meses,
além da retenção do veículo, até a apresentação de condutor habilitado.
CNH Suspensa
O condutor suspenso em seu direito de dirigir será notificado para entregar a CNH em
um posto de habilitação mais próximo de sua residência ou no NUDA / Acesso 4 da
Sede do DETRAN/RJ. O prazo de suspensão será contado um dia após a data limite
impressa na Notificação de Entrega da CNH.
Caso a Notificação seja realizada através de Diário Oficial, o prazo começará a ser
contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de publicação.
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso já não esteja acautelada, deverá ser
entregue na unidade de trânsito na qual o documento está registrado, sendo devolvida
ao condutor após o efetivo cumprimento do prazo da penalidade de suspensão
aplicada e aprovação no curso de reciclagem para condutores infratores - CRCI.
Dúvidas sobre recursos
Quem pode apresentar defesa prévia ou recurso?
A apresentação de defesa prévia ou recurso contra a decisão que aplicou a penalidade
de suspensão poderá ser interposta pelo motorista que sofreu a penalidade, por
advogado regularmente constituído mediante procuração original ou terceiro
constituído mediante procuração específica com firma reconhecida. Assim, é evidente
que, se o motorista punido não o interpuser, dentro do prazo, a decisão de suspender
seu direito de dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem, com
aprovação em prova de avaliação, não poderá mais ser questionada em outra esfera
administrativa da autoridade que aplicou a punição.
O recorrente pode desistir do recurso?
De modo geral, sim, em qualquer fase, desde que requeira a desistência através de
petição. Não é necessário explicar o motivo da desistência.

A quem é endereçado o recurso?
O recurso é dirigido ao presidente do Detran-RJ.
Qual o prazo para dar entrada no recurso?
O motorista punido terá 30 dias para apresentar o recurso, a contar da data do
recebimento da notificação ou da publicação, em Diário Oficial, da decisão da
autoridade de trânsito que aplicou a suspensão do direito de dirigir. Este prazo consta
do ato administrativo em que a autoridade decidiu aplicar a suspensão.
O prazo de recurso é fatal, contínuo e peremptório. Se não houver expediente no
Detran-RJ no último dia do prazo, poderá ser interposto até o primeiro dia útil
imediato, com expediente no órgão.
Onde dar entrada no recurso?
Os recursos contra a penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir poderão ser
impetrados no Protocolo Geral, na sede do Detran-RJ, na Avenida Presidente Vargas
817, sobreloja, ou nas Ciretrans dos demais municípios, através da notificação, ou em
formulários próprios, fornecidos gratuitamente.
Quem ainda preferir, poderá fazer o recurso em modelo "Requerimento", de próprio
punho, dirigido ao presidente do Detran-RJ, mencionando: nome completo, CPF, data
de nascimento, documento de identificação, endereço completo (nome do logradouro,
número, bairro, município e CEP, com oito dígitos) e telefone para contato.
Nas alegações do recurso, o requerente deve ser claro, preciso e conciso, além de fazer
prova dos fatos alegados, anexando cópia de documentos hábeis.
O motorista também pode postar seu recurso via Correios:
DETRAN-RJ
COMISSÃO DOS 20 PONTOS
Av. PRESIDENTE VARGAS, 817 - sobreloja.
CENTRO - RIO DE JANEIRO
CEP 20.071 - 004
O motorista pode continuar a dirigir?
Sim. Uma vez publicada a decisão do presidente do Detran-RJ de suspender o seu
direito de dirigir, na qual lhe será informado o prazo para interposição de recurso, caso
não concorde com a penalidade que está sendo aplicada, o motorista poderá
continuar a dirigir até as 24 horas do último dia de prazo para a apresentação do
recurso.
Expirado esse prazo, sem interposição de recurso, o motorista não poderá mais dirigir
qualquer tipo de veículo automotor. Se o fizer, estará cometendo um crime de trânsito

- violar a suspensão do direito de dirigir - ficando sujeito a cumprir pena de detenção
de seis meses a um ano, mais multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Entretanto, se tiver recorrido contra a punição imposta, o motorista poderá continuar
a dirigir até esgotar-se o trâmite do recurso na esfera administrativa. Neste caso, só
após uma decisão desfavorável do Cetran é que o motorista ficará efetivamente
suspenso.
A fiscalização
Terminados os prazos, os agentes de fiscalização do trânsito no estado poderão
consultar, junto ao registro da CNH do motorista, se existe restrição no prontuário,
recolhendo o referido documento quando verificada a existência de penalidade de
Suspensão do Exercício do Direito de Dirigir.
Como cumprir a suspensão de dirigir
A partir de que instante se perde o direito de dirigir?
O motorista punido, que não recorrer contra a penalidade de suspensão do direito de
dirigir, que lhe foi imposta, conforme publicado no Diário Oficial do estado do Rio de
Janeiro, está, de fato, com a habilitação suspensa.
Quem impetrou recurso em primeira instância, conquistou o direito de recorrer
automaticamente, em segunda instância, no caso de o primeiro julgamento lhe ter
sido desfavorável. Se o órgão de segunda instância - Conselho Estadual de Trânsito também indeferir o recurso, o motorista terá o direito de dirigir suspenso a partir da
meia-noite do dia em que o Cetran publicar a decisão no Diário Oficial.
O que pode acontecer se o motorista continuar a dirigir?
Se continuar a dirigir veículo automotor durante o período de suspensão, o motorista
punido estará cometendo infração de trânsito gravíssima, na esfera administrativa Artigo 162, inciso II (dirigir veículo com suspensão do direito de dirigir, com penalidade
de multa de R$ 957,69 e apreensão do veículo). Devendo, neste caso, ser instaurado
processo tendente à cassação do documento de Habilitação, nos termos do artigo 263,
inciso I, do CTB.
Na esfera criminal, o motorista estará cometendo crime de trânsito tipificado no Artigo
307, do CTB: violar a suspensão de dirigir. Para esse crime, a pena é detenção de seis
meses a um um ano, e nova multa, além de imposição adicional de idêntico prazo de
suspensão.
O que se deve fazer para cumprir a suspensão?
O cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir inicia-se quando o
condutor tem ciência (via notificação postal ou publicação em Diário Oficial, conforme
o caso) de que não pode mais conduzir veículo por determinado tempo. Após o

término desse prazo, a lei exige que seja feito um Curso de Reciclagem para
Condutores Infratores – CRCI (com aplicação de prova teórica e acerto de, no mínimo,
70%) para que o condutor recupere sua CNH e volte a dirigir. Para realização do CRCI, é
necessário que, antes, haja a entrega da CNH ao DETRAN-RJ
A Carteira Nacional de Habilitação pode ser entregue em qualquer Posto de
Habilitação, ou na sede do DETRAN-RJ, na Avenida Presidente Vargas, 817, acesso 4 sobreloja, no guichê 21 e 22, NUDA (Núcleo de Documentos Apreendidos).
O condutor terá de preencher o formulário de Protocolo de Entrega de CNH e ficará
com o recibo de apreensão de sua carteira - o formulário do Auto de Entrega de CNH
também está disponível nos postos de habilitação ou na sede do órgão (NUDA).
Após o acautelamento da CNH, com o DUDA devidamente pago, o condutor poderá
entrar em contato com o Tele Atendimento do DETRAN-RJ pelos telefones: (21) 34604040/4041 ou 4042 (capital), ou 0800-0204041(interior), solicitando ao atendente um
agendamento para o serviço de ALTERAÇÃO DE DADOS/CRCI (O serviço poderá ser
realizado mesmo com a validade da CNH expirada);
No dia marcado, o cliente deverá comparecer ao Posto de Habilitação agendado,
munido de original e cópia de documento de identidade com foto e CPF;
Será entregue ao Cliente uma caderneta de exames que deverá ser apresentada a um
CFC homologado pelo DETRAN para realização do CRCI.
ATENÇÃO:


Não haverá emissão de CNH, bem como, alterações de dados no sistema.

Como fazer o Curso de Reciclagem?
Objetivo
Destinado a condutores penalizados nos termos do Art.261, § 2º e Art. 268 do CTB, ou
seja, condutores com penalidade de suspensão do direito de dirigir e/ou com
responsabilidade em acidente grave.
O curso tem por objetivo reciclar os condutores penalizados, fornecendo-lhes
condições de:







Identificar e corrigir falhas na sua forma de conduzir veículos;
Atualizar-se com a legislação de trânsito vigente;
Desenvolver atitudes psicossociais positivas no trânsito;
Recriar a mentalidade da direção defensiva;
Conscientizar a importância do respeito ao meio ambiente;
Propiciar noções mais acuradas de primeiros socorros.

Carga Horária

A duração do curso é de 30 horas/aula, e o número máximo de participantes, por
turma, é de 30 alunos.
Estrutura Curricular do Curso





Legislação de Trânsito: 12 (doze) horas/aula
Direção defensiva: 8 (oito) horas/aula
Noções de Primeiros Socorros: 4 (quatro) horas/aula
Relacionamento Interpessoal: 6 (seis) horas/aula

Valor do Curso
O custo do Curso é fornecido pela entidade que irá ministrá-lo, podendo o condutor
escolher uma das instituições credenciadas para se matricular - o prazo e a forma de
pagamento ficará a critério da entidade e do aluno.
Avaliação
Além da frequência, o aluno terá de obter 70% de acertos na avaliação da prova
eletrônica ao final do curso.
Certificado
O curso de reciclagem para condutores infratores é ministrado pelos Centros de
Formação de Condutores (antigas autoescolas) que estejam homologados pelo
DETRAN-RJ para um curso presencial ou por entidades de Ensino a Distância que
estejam cadastradas no órgão.
Após a conclusão da carga horária do Curso de Reciclagem de Condutor Infrator, o CFC
agendará a prova de reciclagem eletrônica para um de nossos Polos de atendimento.
Consulte no portal do DETRAN, a relação dos locais onde a prova será aplicada.
Como receber de volta a Carteira de Habilitação recolhida?
O condutor que tiver cumprido o prazo de suspensão, a carga horária do Curso de
Reciclagem de condutor Infrator, e ter obtido aprovação na prova de reciclagem
eletrônica, estará apto a pedir a devolução de CNH, se o documento ainda estiver
dentro do prazo de validade.
Esse pedido pode ser feito no posto de habilitação do Rio, Grande Rio ou interior do
estado, por formulário próprio disponível nesses locais ou diretamente no guichê 21 e
22 do Núcleo de Documentos Apreendidos (NUDA), na sede do DETRAN-RJ, na Avenida
Presidente Vargas, 817, Acesso 4 - sobreloja.
A devolução da Carteira Nacional de Habilitação no guichê 21 e 22 do NUDA é
imediata, desde que o condutor tenha preenchido todos os requisitos legais.

Nos postos, a devolução da CNH dependerá de dois fatores: da remessa do
requerimento de devolução da carteira à sede do DETRAN-RJ, por malote, e envio da
carteira ao posto, também por malote.
Nos casos em que a CNH esteja vencida, os condutores deverão iniciar os
procedimentos usuais para renovação do documento.
Curso de Reciclagem para Condutores Infratores - CRCI
O que é?
Trata-se de curso ministrado para condutores penalizados por infrações de trânsito
nos termos do Art. 261, § 2º, e Art. 268 do CTB.
Pré-requisitos para efetivação da matrícula
Após o recebimento do comunicado oficial para a entrega da CNH, expedida por este
ou outro Estado, o condutor deverá realizar os seguintes procedimentos:














Comparecer ao NUDA (Núcleo de Documentos Apreendidos), situado à Av.
Pres. Vargas nº 817, acesso 4 - Sobreloja, ou a qualquer Posto de Habilitação do
estado do Rio de Janeiro, munido de sua última CNH original.
Caso a CNH já tenha sido acautelada em outro estado, o condutor deverá
comparecer ao NUDA para realização de ajuste sistêmico, o qual permitirá seu
atendimento nesta UF.
O condutor pagará o DUDA (cód.: 210-0) INSCRIÇÃO CURSO / EXAME
RECICLAGEM P/ COND. INFRATORES.
Após o pagamento, entrará em contato com o Teleatendimento do DETRAN/RJ
pelos telefones: (21) 3460-4040 (Região Metropolitana) ou 0800-020-4040
(interior) ou acessará no portal, em Habilitação, o serviço de ALTERAÇÃO DE
DADOS / CURSO DE RECICLAGEM.
No dia marcado, o condutor comparecerá ao Posto de Habilitação agendado,
munido de: original e cópia do DUDA, documento de identidade com foto e
CPF.
Será incluído um requerimento no Sistema de Habilitação, seguido de captura
de foto, assinatura e digital e, nessa ocasião, receberá uma caderneta de
exames. No verso da caderneta, constarão as informações necessárias para a
continuidade do serviço.
Esse requerimento aberto refere-se, apenas, ao CRCI, portanto, não haverá
emissão de CNH e/ou alterações de dados no sistema.
O condutor poderá optar pela modalidade de curso: presencial ou à distância, e
escolher uma das instituições homologadas que encontram-se relacionadas no
final deste texto.

Modalidade presencial:







O condutor apresentará a caderneta em um CFC (Centro de Formação de
Condutores) já homologado a ministrar o Curso de Reciclagem.
O condutor deverá assistir 30h/aulas nas instalações do CFC escolhido,
previstas nas Resoluções CONTRAN 168/2004 e 285/2008.
O CFC registrará cada aula por meio da captura biométrica no Sistema CFC
Digital.
Ao final do curso, o CFC registrará a conclusão no Sistema CFC Digital.
Poderá ser emitido certificado de papel para o condutor, porém, a conclusão
do curso será validada sistemicamente.

Modalidade à distância:





O condutor acessará o site de um Centro de Ensino já homologado a ministrar o
Curso de Reciclagem à distância.
O condutor deverá assistir 30h/aulas, via web, previstas nas Resoluções
CONTRAN 168/2004 e 285/2008.
Ao final do curso, o Centro de Ensino registrará a conclusão do curso no
Sistema informatizado do DETRAN.
Poderá ser emitido certificado de papel para o condutor, porém, a conclusão
do curso será validada sistemicamente.

Avaliação










Ao final do curso, o condutor agendará a prova eletrônica de reciclagem no
portal www.detran.rj.gov.br. Em caso de modalidade presencial, o CFC poderá
agendar o aluno no mesmo site.
Para ser considerado aprovado, o condutor deverá obter aproveitamento
mínimo de 70% de acertos em prova de 30 questões.
O resultado da prova de reciclagem será registrado nos sistemas
informatizados.
Nos casos de reprovação ou falta na prova, o condutor pagará o DUDA (cód.:
202-0) INSCRIÇÃO PARA EXAME DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E/OU DE
DIREÇÃO VEICULAR, EM CASO DE REPROVAÇÃO OU NÃO COMPARECIMENTO.
Se realizou o curso à distância, apresentará o DUDA num dos Postos de
Habilitação para que seja validado no sistema e se o realizou presencialmente,
poderá apresenta-lo ao CFC para que seja providenciada a validação.
Após a validação do DUDA, repetirá o procedimento de agendamento de prova.
Especificamente no caso de reprovação, o condutor poderá realizar nova
avaliação somente após 5 (cinco) dias.
Em caso de aprovação, estando concluído o período de suspensão do direito de
dirigir, o requerimento de Alteração de Dados será encerrado
automaticamente.

Obtenção da CNH


Se a CNH acautelada estiver dentro do prazo de validade, o condutor retornará
ao NUDA (Núcleo de Documentos Apreendidos), para retirar o documento,
munido de sua identidade original.



Se o prazo de validade da CNH estiver vencido, o condutor deverá renová-la.
Para maiores informações Clique aqui.

Presencial: Consulte a relação de CFCs que ministram o curso.
Distância: Consulte os Centros de Ensino que ministram o curso.








IbacBrasil – Cursos de Trânsito
Icetran
LM Cursos
Autotransito – ecfcanet
SIMEAD - oferece também conteúdo em LIBRAS
CTA - Centro de Tecnologias Avançadas
Procondutor

Ensino a Distância
Trata-se de curso ministrado para condutores penalizados por infrações de trânsito
nos termos do Art. 261, § 2º, e Art. 268 do CTB (Curso de Reciclagem para Condutores
Infratores – CRCI), na modalidade à distância.
Para outras informações sobre CRCI, clique aqui.
ATENÇÃO! Os condutores que iniciaram o processo antes da implantação do curso à
distância também poderão optar pela nova modalidade, porém, as aulas realizadas em
uma instituição não poderão ser aproveitadas.
Lista dos Centros de Ensino:








IbacBrasil – Cursos de Trânsito
Icetran
LM Cursos
Autotransito – ecfcanet
SIMEAD - oferece conteúdo em LIBRAS
CTA RJ - Cursos Espec. de Trânsito à Distância
Procondutor

DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
1ª Via da carteira de identidade

Modalidade de documento gratuita destinada a cidadãos que nunca possuíram
Carteira de Identidade emitida pelo estado do Rio de Janeiro, através do Detran-RJ ou
Instituto Félix Pacheco (IFP).

O que preciso?
Original e cópia ou cópia autenticada dos documentos abaixo, de acordo com a condição do
solicitante:
Brasileiros solteiros - Certidão de Nascimento;
Brasileiros casados - Certidão de Casamento;
Brasileiros naturalizados - Certificado de Naturalização;
Portugueses com igualdade de direitos e obrigações civis - Cópia do Diário Oficial da
união (D.O.U) com a publicação da Portaria e Original da Certidão de Trâmite Processual,
impressa através do próprio site do Ministério da Justiça – MJ (www.mj.gov.br).
Original e cópia ou cópia autenticada do CPF e/ou PIS/PASEP. (Apresentar somente quando
desejar a inclusão dos respectivos números na Carteira)
Passo a passo:
Agendar o atendimento em qualquer posto do Detran através do telefone
08000204040 ou pelo site www.detran.rj.gov.br ;
Comparecer a um posto de atendimento com toda a documentação exigida no dia e
horário marcado;
Capturar a foto do documento gratuitamente;

2ª via de carteira de identidade
Modalidade, mediante pagamento de taxa, destinada a cidadãos que possuem ou já
possuíram Carteira de Identidade emitida pelo estado do Rio de Janeiro, através do Detran-RJ
ou Instituto Félix Pacheco (IFP).
O que preciso?

Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão ou Certificado, conforme a condição do
solicitante:
Brasileiros solteiros - Certidão de Nascimento;
Brasileiros casados - Certidão de Casamento;
Brasileiros naturalizados - Certificado de Naturalização;
Portugueses com igualdade de direitos e obrigações civis - Cópia do Diário Oficial da
união (D.O.U) com a publicação da Portaria e Original da Certidão de Trâmite Processual,
impressa através do próprio site do Ministério da Justiça – MJ (www.mj.gov.br).
Original do Duda (Documento Único do Detran-RJ de Arrecadação) para segunda via da
Carteira de Identidade, pago em qualquer agência bancária;
Original e cópia, ou cópia autenticada do CPF e/ou PIS/PASEP(. Apresentar somente quando
desejar a inclusão dos respectivos números na carteira)
Obs. Os cidadãos, que possuírem carteira de identidade emitida pelo Detran-RJ e na qual já
conste estes números, não precisarão apresentar novamente a cópia dos respectivos
documentos;
Passo a Passo:
Pagar o Duda (Código 500-2) no valor de R$37,15 em qualquer agência bancária;
Obs:
Atendendo ao disposto no art. 13 da Constituição Estadual, estão isentos do pagamento da taxa
estadual de serviço aqueles que recebem até um salário mínimo, os desempregados e os
reconhecidamente pobres, na forma da lei. Para comprovação desta condição, deve ser
apresentada declaração de isenção emitida pela Fundação Leão XIII ou documento da Defensoria
Pública ou de Autoridade Judicial.
Em caso de roubo ou furto da carteira de identidade, o usuário está isento do pagamento da taxa
de serviço. Para isso, é preciso apresentar original e cópia ou cópia autenticada do Registro de
Ocorrência (R.O.), lavrado em delegacia policial constando o furto ou o roubo da Carteira de
Identidade emitida pelo DETRAN ou pelo IFP.

Agendar o atendimento em qualquer posto do Detran, através do telefone 0800204040 ou
pelo site www.detran.rj.gov.br ;
Comparecer a um posto de atendimento com toda a documentação exigida no dia e horário
marcado;

Capturar a foto do documento gratuitamente;

