
 
 

DETRAN/MS-DIAPM 

Proc: _____________ 

Data::_____________ 

Fls: ______________ 

Rubrica:___________ 

 

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO  
DENTRO DO PRAZO LEGAL 

 
Proprietário:                               

                    CPF.:             
 

Condutor:                                

                    CPF.:             
 

Nº. do Registro da CNH:             RG:             
 

Placa:        Município:                      

                               UF:   
 

Endereço do Solicitante:                           

                           Nº.:       

Bairro:                      CEP.:         

Município:                                

                               UF:   
 
Solicito que seja transferida a Pontuação da minha Carteira Nacional de Habilitação (Proprietário) para a CNH do 
Condutor especificado abaixo, conforme motivo: 

 

Auto de Infração 
Código da 
Infração 

Desdobramento 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

                ___________________________                          ______________________________ 
                                   Assinatura do Proprietário                                                                           Assinatura do Condutor 
 

DATA DO PROTOCOLO: _____/______/_______ 
 
Anexar cópia dos seguintes documentos   (IMPORTANTE) 
 
- CNH do Condutor; 
- CNH do Proprietário (na falta desta, documento de identificação oficial com foto); 
- Cópia da Notificação de Autuação ou do Auto de Infração ou documento que conste placa e o número do Auto de Infração; 
- Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); 
- Comprovante de Endereço do Requerente para envio de Correspondência. 
 
Obs.: A Transferência de Pontuação somente poderá ser feita para o condutor que tenha a habilitação de categoria 
correspondente ao veículo em questão. 


	Proprietário: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	CPF: 
	Condutor: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	CPF_2: 
	N do Registro da CNH: 
	RG: 
	Placa: 
	Município: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	UF: 
	Endereço do Solicitante: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	N: 
	Bairro: 
	undefined_11: 
	CEP: 
	undefined_12: 
	Município_2: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	UF_2: 
	Auto de InfraçãoRow1: 
	Código da InfraçãoRow1: 
	Código da InfraçãoRow1_2: 
	Código da InfraçãoRow1_3: 
	Código da InfraçãoRow1_4: 
	DesdobramentoRow1: 
	DesdobramentoRow1_2: 
	DesdobramentoRow1_3: 
	Auto de InfraçãoRow2: 
	Código da InfraçãoRow2: 
	Código da InfraçãoRow2_2: 
	Código da InfraçãoRow2_3: 
	Código da InfraçãoRow2_4: 
	DesdobramentoRow2: 
	DesdobramentoRow2_2: 
	DesdobramentoRow2_3: 
	Auto de InfraçãoRow3: 
	Código da InfraçãoRow3: 
	Código da InfraçãoRow3_2: 
	Código da InfraçãoRow3_3: 
	Código da InfraçãoRow3_4: 
	DesdobramentoRow3: 
	DesdobramentoRow3_2: 
	DesdobramentoRow3_3: 
	Auto de InfraçãoRow4: 
	Código da InfraçãoRow4: 
	Código da InfraçãoRow4_2: 
	Código da InfraçãoRow4_3: 
	Código da InfraçãoRow4_4: 
	DesdobramentoRow4: 
	DesdobramentoRow4_2: 
	DesdobramentoRow4_3: 
	Auto de InfraçãoRow5: 
	Código da InfraçãoRow5: 
	Código da InfraçãoRow5_2: 
	Código da InfraçãoRow5_3: 
	Código da InfraçãoRow5_4: 
	DesdobramentoRow5: 
	DesdobramentoRow5_2: 
	DesdobramentoRow5_3: 
	Auto de InfraçãoRow6: 
	Código da InfraçãoRow6: 
	Código da InfraçãoRow6_2: 
	Código da InfraçãoRow6_3: 
	Código da InfraçãoRow6_4: 
	DesdobramentoRow6: 
	DesdobramentoRow6_2: 
	DesdobramentoRow6_3: 
	Auto de InfraçãoRow7: 
	Código da InfraçãoRow7: 
	Código da InfraçãoRow7_2: 
	Código da InfraçãoRow7_3: 
	Código da InfraçãoRow7_4: 
	DesdobramentoRow7: 
	DesdobramentoRow7_2: 
	DesdobramentoRow7_3: 
	Auto de InfraçãoRow8: 
	Código da InfraçãoRow8: 
	Código da InfraçãoRow8_2: 
	Código da InfraçãoRow8_3: 
	Código da InfraçãoRow8_4: 
	DesdobramentoRow8: 
	DesdobramentoRow8_2: 
	DesdobramentoRow8_3: 
	Auto de InfraçãoRow9: 
	Código da InfraçãoRow9: 
	Código da InfraçãoRow9_2: 
	Código da InfraçãoRow9_3: 
	Código da InfraçãoRow9_4: 
	DesdobramentoRow9: 
	DesdobramentoRow9_2: 
	DesdobramentoRow9_3: 


