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Módulo 2 – Leis e resoluções que 
dispõem sobre a identificação veicular 
 

Neste módulo, você estudará os principais textos legais relacionados à identificação 

veicular. 

 
Para facilitar seu estudo eles foram agrupados por assunto e distribuídos em 4 aulas: 
 
→ Crimes relacionados à Identificação Veicular e as penas decorrentes, segundo o 
Código Penal 
 
→ Critérios de Identificação de Veículos 
 
→ Sistema de Identificação de Placas e suas Especificações  
 
→ Carteira Nacional de Habilitação 
 
A NBR 6066/80 é uma norma técnica e não uma Lei, mas as suas normatizações 

subsidiaram e continuam como base de toda a legislação referente à identificação 

veicular. 
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Aula 1 - Crimes relacionados à 
Identificação Veicular e as penas 

decorrentes  
 

 
A Lei nº 9.426/96, de 24 de dezembro de 1996, 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm)  alterou o Decreto-lei n° 2.848, 
de 7 de de dezembro de 1940 - Código Penal – Parte especial, no que diz respeito à 
receptação qualificada e à adulteração de sinal identificador de veículo 
automotor. Essa Lei auxiliou a colocar fim nas dúvidas que o servidor da área de 
Segurança Pública tinha sobre como apreender um veículo e como providenciar o 
enquadramento do condutor e/ou da pessoa ou grupo criminoso envolvido em 
falsificá-lo. 
 
Veja alguns dos artigos do Código Penal (após ter sido atualizado pela Lei nº 9.426/96) 
que reforçam os tipos de crime relacionados à identificação veicular. 
 

 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência: 
 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
(...) 
 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
(...) 
 
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior; 
 
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 
 
§ 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 
(quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) 
anos, sem prejuízo da multa. 

Art. 155  Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
 § 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor 
que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 
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Art. 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou 
alheio,coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 
adquira, receba ou oculte: 
Pena – Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Receptação qualificada 
§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 
montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve 
saber ser produto de crime: 
Pena – Reclusão, de três a oito anos, e multa. 
 § 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer 
forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. 
§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor 
e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio 
criminoso: 
 Pena – Detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. 
 § 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do 
crime de que proveio a coisa. 
§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração 
as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no 
§ 2º do Art. 155.  
§ 6º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 
prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. 
 

Art.309 
Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro, falsa qualidade para promover-lhe a entrada em 
território nacional: 
Pena – Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 310 Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor 
pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a 
posse de tais bens: 
Pena – Detenção, de seis meses a três anos, e multa. 
 

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor  
Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de 
veículo automotor, de seu componente ou equipamento:  
Pena – Reclusão, de três a seis anos, e multa. 
§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a 
pena é aumentada de um terço. 
§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o 
licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo 
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indevidamente material ou informação oficial. 

 
Aula 2 - Critérios para identificação de 

veículos 
 
A Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, estabelece o critério de identificação de 
veículos, a que se refere o Art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro, destacando em seu 
Artigo 1º que: 
 

Art 1º  Os veículos produzidos ou importados a partir de 10 de janeiro de 1999, para 
obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma desta 
Resolução. 
 
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo, os tratores, os veículos 
protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares 
operacionais das Forças Armadas.   
 

Embora a Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, tenha revogado as Resoluções nº 

659/85 e nº 691/88, é importante conhecê-las, pois os veículos fabricados na época de 

sua vigência seguem os critérios estabelecidos por elas. 

Veja a seguir os principais pontos da Resolução n° 24: 

Gravação do VIN no chassi ou monobloco 

 

Art. 2º A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, 

deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as 

especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 nº 6066 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em profundidade mínima de 0,2mm. 
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Art. 2º 

§ 1º Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no 

mínimo, com os caracteres VIS (número seqüencial de produção) previsto na NBR 3 nº 

6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 

0,2mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando 

de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de 

tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:  

I  – Na coluna da porta dianteira lateral direita; 

II – No compartimento do motor; 

III – Em um dos pára-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes; e 

IV – Em, pelo menos, dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, 

excetuados os quebra-ventos. 

 

Outras modificações: 

 

A Resolução nº 24/98 do CONTRAN também: 

 

- Eliminou a obrigatoriedade da colocação da etiqueta no assoalho.  

- Modificou o teor do caractere da 10ª posição do NIV, que deixou de representar o ano 

de fabricação do veículo e passou a indicar o modelo.  

- Instituiu uma plaqueta ou etiqueta destrutível quando de sua remoção com a inscrição 

do ano de fabricação do veículo. 

 

No período de vigência da Resolução nº 691/88, ou seja, de 1988 a 1998, era obrigatório 

inserir, na 10ª posição do NIV, o caractere representativo do ano de fabricação do 
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veículo. Portanto, quem examinar veículos fabricados nessa época, deverá estar atento 

à codificação respectiva. 

 

Aula 3 - Sistema de Identificação de 

Placas 
 

Nesta aula, você estudará a Resolução nº 45, de 21 de maio de 1998, e a resolução 231, 

de 15 de março de 2007 (que modificou e revogou a Resolução nº 45 /98).  

 

A Resolução nº 45, de 21 de maio de 1998 estabelece o Sistema de Placas de 

Identificação de Veículos, disciplinado pelos Artigos 115 e 221 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

A Resolução nº  231, de 15 de março de 2007, modificou e revogou a Resolução 

45/98. 

 

As placas dos veículos particulares, de aluguel, oficial, de experiência, de aprendizagem 

e de fabricante devem possuir suas placas dianteira e traseira nas seguintes dimensões:  

- Altura (h) = 130 mm; e  

- Comprimento (c) = 400 mm. 

 

A Resolução nº 45/98, anterior à Resolução nº 231/2007, admitia 10% de variação para 
mais ou para menos, nas dimensões das placas. 
 

As placas dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas 

afixadas, a sigla identificadora da Unidade da Federação e o nome do Município de 

registro do veículo, exceto nas placas dos veículos oficiais, de representação, aos 

pertencentes a missões diplomáticas, às repartições consulares, aos organismos 
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internacionais, aos funcionários estrangeiros administrativos de carreira e aos peritos 

estrangeiros de cooperação internacional.  

A placa de identificação será lacrada na parte estrutural do 
veículo em que estiver instalada (pára-choque ou carroceria). 
 
         Resolução nº 231, de 15 de março de 2007 
 
O código do fabricante da placa e a data de fabricação é gravado em baixo relevo.  
O lacre plástico possui a informação de onde este foi lacrado. 
 
A Resolução nº 231/2007, que estabelece o Sistema de Placas de Identificação de 
Veículos, não especifica cor para os lacres. Apenas estabelece que deverão ter 
dimensões mínimas de 15 x 15 x4mm e que "Os veículos após identificados deverão ter 
suas placas lacradas à estrutura, com lacres de uso exclusivo, em material sintético 
virgem (polietileno) ou metálico (chumbo). Estes deverão possuir características de 
inviolabilidade e identificado o Órgão Executivo de Trânsito dos estados e do Distrito 
Federal em sua face externa, permitindo a passagem do arame por seu interior." 
 
O RENAVAM criou placas de cor cinza com três letras e quatro números para os veículos 
particulares, e, distribuiu seqüências específicas aos Estados da Federação. De acordo 
com a Tabela de Destinação de Placas, você sabe onde o veículo foi emplacado pela 
primeira vez. Observe que as letras são agrupadas na ordem alfabética convencional, 
tendo-se utilizado o alfabeto completo, inclusive com as letras K, W e Y.  
Exemplo: 
 

 
 

  
 Nem todo veículo com placa iniciada em “J” foi emplacado no DF, pois outros estados 
também foram contemplados com esta letra (BA, AM, MT e PA), por isso, é importante 
observar o agrupamento de letras fornecido na tabela. 

 

 

 

JDR-0001 É um veículo emplacado no Distrito Federal. 
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Tabela de Destinação de Placas 

 
UF DATA INAUGURAL SÉRIE INICIAL SÉRIE FINAL 
PR 20/02/90 AAA - 0001 BEZ - 9999 
SP 18/10/91 BFA - 0001 GKI - 9999 

MG 01/08/91 GKJ - 0001 HOK - 9999 
MA 04/11/91 HOL - 0001 HQE - 9999 
MS 05/11/91 HQF - 0001 HTW - 9999 
CE 17/03/92 HTX - 0001 HZA - 9999 
SE 13/07/92 HZB - 0001 IAP - 9999 
RS 22/09/92 IAQ - 0001 JDO - 9999 
DF 03/08/92 JDP - 0001 JKR - 9999 
BA 28/12/92 JKS - 0001 JSZ - 9999 
PA 20/07/93 JTA - 0001 JWE - 9999 
AM 05/08/93 JWF - 0001 JXY - 9999 
MT 13/09/93 JXZ - 0001 KAU - 9999 
GO 09/11/93 KAV - 0001 KFC - 9999 
PE 29/03/94 KFD - 0001 KME - 9999 
RJ 21/03/94 KMF - 0001 LVE - 9999 
PI 28/03/94 LVF - 0001 LWQ - 9999 
SC 05/10/94 LWR - 0001 MMM - 9999 
PB 30/06/95 MMN - 0001 MOW - 9999 
ES 22/01/96 MOX - 0001 MTZ - 9999 
AL 23/05/96 MUA - 0001 MVK - 9999 
TO 06/11/96 MVL - 0001 MXG - 9999 
RN 12/11/97 MXH - 0001 MZM - 9999 
AC 10/03/98 MZN - 0001 NAG - 9999 
RR 18/06/98 NAH - 0001 NBA - 9999 
RO 08/06/98 NBB - 0001 NEH - 9999 
AP 28/06/98 NEI - 0001 NFB - 9999 

  
Fonte: RENAVAM 

 
 
 
 
 
 



 
 
Curso Identificação Veicular – Módulo 2 
SENASP/MJ - Última atualização em 09/05/2008 

                                            Página 9 
 

 
 
 

LIBERAÇÃO DE NOVAS FAIXAS DE PLACAS (tabela atualizada até março de 2008): 
 

UF DATA DA LIBERAÇÃO SÉRIE INICIAL SÉRIE FINAL 
GO 28/08/03 NFC-0001 NGZ-9999 
MA 12/06/06 NHA-0001 NHT-9999 
PI 08/03/07 NHU-0001 NIX-0999 

MT Agosto/07 NIY-0001 NJW-9999 
GO 22/11/07 NJX-0001 NLU-9999 
AL 03/03/08 NLV-0001 NMO-9999 

 
Fonte: DENATRAN 
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Aula 4 - Carteira Nacional de Habilitação 
 
A Resolução nº 192, 30 de março de 2006, que regulamenta a expedição do 
documento único da Carteira Nacional de Habilitação, considerada novíssima, com 
novo: 

- leiaute; e  

- requisitos de segurança.  
 

Histórico 
 
A carteira antiga regulamentada pela Resolução nº 734/89 não oferecia espaço para 

fotografia e possuía poucos detalhes de segurança. 

  

                

 A Resolução nº 71/98 (considerada nova) trouxe muitas inovações, incluiu fotografia e 

detalhes de segurança contra falsificações, como também passou a ser aceita como 

documento de identidade.  

Carteira antiga 

Carteira nova 
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Hoje, a mais nova Carteira Nacional de Habilitação, regulamentada pela Resolução nº 

192/2006, além de atestar a aptidão do cidadão para a condução de veículos, incluiu 

mais detalhes de segurança.  

Resolução nº 192/2006 

Os principais pontos da Resolução nº 192/2006, são: 

Art. 2º O documento de Habilitação terá 2 (dois) números de identificação nacional 

e 1 (um) número de identificação estadual, que são: 

I – O primeiro número de identificação nacional – Registro Nacional – será gerado pelo 

sistema informatizado da Base Índice Nacional de Condutores – BINCO, composto de 9 

(nove) caracteres mais 2 (dois) dígitos verificadores de segurança, sendo único para 

cada condutor e o acompanhará durante toda a sua existência como condutor, não 

sendo permitida a sua reutilização para outro condutor. 

II – O segundo número de identificação nacional – Número do Espelho da CNH – será 

formado por 8 (oito) caracteres mais 1 (um) dígito verificador de segurança, autorizado 

e controlado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, e identificará cada 

espelho de CNH expedida. 

(a) O dígito verificador será calculado pela rotina denominada de “módulo 11”.) 

III – O número de identificação estadual será o número do formulário RENACH, 
documento de coleta de dados do candidato/condutor gerado a cada serviço, 
composto obrigatoriamente, por 11 (onze) caracteres, sendo as duas primeiras posições 
formadas pela sigla da Unidade da Federação expedidora facultada a utilização da 
última posição como dígito verificador de segurança. ( a)  O número do formulário 
RENACH identificará a Unidade da Federação onde o condutor foi habilitado ou realizou 
alterações de dados no seu prontuário pela última vez. b) O formulário RENACH que dá 
origem as informações da BINCO e autorização para impressão na CNH deverá ficar 
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arquivado em segurança, no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal.) 
 
 

As dimensões da nova Carteira Nacional de Habilitação – CNH, são:  

 

 

Nas próximas páginas você verá as características de segurança da nova CNH.  

 

 

 

 

 

 

Documento aberto – 85 x 120mm; 

 

Documento dobrado – 85 x 60mm. 
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Características de segurança da nova CNH 

 
Parte superior 

 
 
1 - Foto personalizada, não impacto em policromia, com alta definição. 
 
2 - Filigrama negativa incorporando textos de identificação. 
 
3 - Fundo invisível sensível à luz ultravioleta (Brasão da República, Bandeira do Brasil e 
geométrico positivo) 
 
4 - Fundo off-set numismático duplex, com brasão da República incorporado. 
 
5 - Microtexto positivo e negativo com falha técnica em talho-doce. 
 
6 - Personalização não impacto à cores (VERMELHO) 
 
7- Papel de segurança (“Mould Made”) 
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8 - Texto de identificação e numeração tipográfica com dígito verificador, sensível à luz 
ultravioleta. 
 
9 - Fundo anti-scanner duplex, tarja geométrica positiva e microletra negativa “CNH”. 
 
10 - Brasão da República em talho-doce. 
 

Parte inferior 

 
1 - Fundo off-set numismático duplex, com bandeira estilizada. 
 
2 - Microtexto positivo e negativo com falha técnica em talho-doce. 
 
3 - Registro coincidente (See-through) 
 
4 - Número identificador da CNH criptográfico. 
 
5 - Filigrama negativa incorporando textos de identificação 
 
6 - Holograma 
 
7 - Fundo geométrico positivo em off-set 
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8 - Fio de microtextos positivos “DENATRAN” em talho-doce 
 
9 - Fundo anti-scanner duplex, tarja geométrica positiva e microletra negativa “CNH” 
 
10 - Texto de identificação e numeração tipográfica com dígito verificador, sensível à luz 
ultravioleta. 
  
11 - Imagem latente “Original” 
 
 

O DENATRAN em http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm possui em sua página o 

link, sempre atualizado, para as Resoluções do CONTRAN. Consulte para obter mais 

informações. 
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Aula 5 – Resumo 

Os principais temas abordados neste módulo foram: 

 
- A Lei nº 9.426/96 estabelece as penas para os crimes relacionados à identificação 
veicular; 
 
- A Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, onde o critério de identificação de veículos 

é estabelecido, a que se refere o Art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro; 

 

- A Resolução nº 231, de 15 de março de 2007, as placas dianteira e traseira deverão 

conter, gravados em tarjetas removíveis a elas afixadas, a sigla identificadora da 

Unidade da Federação e o nome do Município de registro do veículo, exceto nas placas 

dos veículos oficiais, de representação, aos pertencentes a missões diplomáticas, às 

repartições consulares, aos organismos internacionais, aos funcionários estrangeiros 

administrativos de carreira e aos peritos estrangeiros de cooperação internacional. A 

placa de identificação será lacrada na parte estrutural do veículo em que estiver 

instalada (pára-choque ou carroceria). 

 

- A Resolução nº 192, de 30 de março de 2006, regulamenta a expedição do 

documento único da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, com novo leiaute e 

requisitos de segurança. 

 


