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Art. 114 e Res. 24/98
Chassi ou monobloco

Visa identificar o veículo e:

seu fabricante 

suas características

ano de fabricação

VIN/VIS



Carroceria



Chassi e Monobloco



REGRA: veículos produzidos ou importados:

 a partir de 1º de janeiro de 1999

EXCEÇÕES:

 tratores

 veículos protótipos para competição

 viaturas militares operacionais

das Forças Armadas



Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as 

características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de 

veículo nacional;

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa 

física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM serão 

repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo 

este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.



desmontagem, deverá requerer
a baixa do registro, no prazo e
forma estabelecidos pelo
Contran, vedada a remontagem
do veículo sobre o mesmo
chassi de forma a manter o
registro anterior.



17  caracteres:

10º dígito: ano modelo do veículo

VIN / VIS



17  caracteres:

10 º dígito: ano modelo do veículo

Localização:

em pelo menos  um ponto do 

chassi ou monobloco

Reboque e semirreboques: pelo 

menos dois pontos.

VIN



Número de série do veículo

Forma: 

 gravação

 chapas ou plaqueta

 etiqueta autocolante

VIS



Localização :
na coluna da porta dianteira lateral direita; 

no compartimento do motor;

Vidros (em pelo menos):

um dos pára -brisas 

um dos vidros traseiros

dois vidros de cada lado do veículo.



regravações e as eventuais substituições ou

reposições de etiquetas e plaquetas, quando

necessárias, dependerão de

prévia autorização (DETRAN)

comprovação da propriedade do veículo

empresas credenciadas pelo DETRAN.

etiquetas/plaquetas fornecidas pelo

fabricante.

áreas envidraçadas:

REGRAVAÇÕES



Chassi/monobloco não metálico

Obrigatória a gravação do ano de

fabricação do veículo no chassi ou

monobloco ou em plaqueta destrutível

quando de sua remoção

Vedação de remontagem

Infração : art. 230, I:

G! + remoção + apreensão

OBSERVAÇÕES



Inscrições no veículo 
Tara,

Lotação;

Peso bruto total (PBT),

Peso bruto total combinado (PBTC)

ou capacidade máxima de tração (CMT)



Veículos coletivos de 
passageiros

... E veículos de tração (Res. 
290/08)
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