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SERVIÇO 15
REGRAVAÇÃO DE CHASSI/

GRAVAÇÃO DE MOTOR

I - QUANDO SOLICITAR
 - Quando o número do chassi estiver de forma ilegível (corrosão), adulterado ou por qual-

.

II - REQUISITOS
 - Inexistência de débitos de multas (em imposição de penalidade), taxas, DPVAT e IPVA

 - Inexistência de bloqueio judicial e/ou acidente de trânsito de média e grande monta

 - Inexistência de registro de roubo/furto.

III - DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO
 - CRV ou Boletim de Ocorrência.

 -
serviço.

 -

 - Vistoria.

IV – DOCUMENTO DO PROPRIETÁRIO
Pessoa Física

 - RG/CPF ou CNH.

Pessoa JurídicavCNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

 - RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.

 -

 -

 - Se sociedade anônima: Ata de Constituição, Estatuto Social e Ata de posse da última 
Diretoria eleita;

GRAVAÇÃO DE MOTOR

A regularização de registro de veículos que apresentam motor/bloco sem numeração de 
origem se dará gravando, no bloco do motor, numeração fornecida peloDETRAN-MA e, 
autorizado o registro da numeração, atendido um dos seguintes requisitos:

- Tratando-se de veículo com motor novo ou motor usado com bloco novo após a

- Tratando-se de veículo com motor usado ou recondicionado cuja numeração foi gravada 
em plaqueta, a qual tenha sido removida, após a comprovação da procedência através de 

por autenticidade) constante do registro da procedência lícita do motor.

- Os motores usados recondicionados e remanufaturados não poderão ter sua numeração 
original alterada ou removida.



MANUAL  PROCEDIMENTOS VEÍCULOS

28

- Veículos recuperados de roubo/furto que teve sua numeração adulterada.

- Veículos com desgaste/corrosão em seu número de motor.

 - Observação: -

-
da por autenticidade). Em qualquer outra hipótese, a autoridade de trânsito deve-
rá encaminhar o veículo à Delegacia de Polícia para exames e procedimentos legais. 
 

-
 

Em qualquer outra hipótese, a autoridade de trânsito deverá encaminhar o veículo à de-
legacia de polícia para exames e procedimentos legais.

V - ORIENTAÇÕES:
 -
do serviço e outra após sua efetivação.

 - A autorização para regravação do chassi será expedida pela Coordenadoria de RENA- 
VAM, após a 1ª vistoria.

 - A regravação será efetivada por Empresa credenciada pelo DETRAN ou em concessioná- 
ria correspondente à marca do veículo.

 - Se a gravação do chassi for feita sem a autorização do DETRAN/CIRETRAN, o CRLV 
será recolhido e será aplicada multa, conforme Art. 230, I do CTB (R$ 191,00, gravíssima, 
7 pontos).

 - Nos veículos reboques e semirreboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois 
pontos distintos do chassi.

 - Quando houver solicitação de serviço de regravação de número de chassi, conjugado 
com gravação de número de motor, será obrigatório o Laudo do ICRIM.


