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Classificação de montas/danos 
veiculares em acidentes de trânsito

OBJETIVOS:

1. Abordar os principais pontos da Resolução nº 810/2020 – Contran, correlacionando-
os com o panorama atual sobre o tema;

2. Identificar os componentes e partes estruturais veiculares na avaliação de danos
decorrentes de acidentes de trânsito, realizando o preenchimento dos relatórios de avarias
previstos na Resolução nº 810/2020 – Contran;

3. Conhecer o fluxo operacional e administrativo existente desde a classificação de
montas/danos no acidente até a implantação de restrições administrativas no veículo;

4. Simular situações práticas e reais por meio de cenários e oficinas montados para a
classificação de montas/danos em cenas de acidentes de trânsito.

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO



PANORAMA ATUAL

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

CONTRIBUIÇÕES POSITIVAS PARA A SOCIEDADE 



CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

CONTEXTO ESTATÍSTICO 

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

CONTEXTO ESTATÍSTICO 



RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

Resoluções anteriores (revogadas): 544/2015, 362/2010, 297/2008

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

SIM, quando se verificar fisicamente o dano.

NÃO, quando não houve o dano ou quando o item não
existir no veículo.

NA (não avaliado), quando, em virtude de 
circunstâncias excepcionais, o agente não conseguir verificar
se houve ou não o dano. Deve-se justificar no campo
“observações”.

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

Preenchimento do formulário



Cada marcação NA deve ser justificada (campo “Obs”).
Priorizando a segurança veicular, cada marcação NA será 
considerada equivalente ao SIM, para a classificação do
dano ( 2º, Art. 1º/CTB).
NA

NA não significa não aplicável.

Se o item não inexistir  no veículo

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

CUIDADOS COM A MARCAÇÃO “NA”

marcação correta é NÃO.

Não Avaliado.

Ao final da avalição, conforme critérios de cada formulário, os veículos
terão seus danos enquadrados em :

GRANDE MONTA

MÉDIA MONTA

PEQUENA MONTA

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

Baixa Veicular

Poderá voltar a circular
Certificado de Segurança 
Veicular – CSV - (ITL 
licenciada pela Senatran e 
credenciada  pelo Inmetro)
Permanece observação no 
prontuário do veículo

Sem restrições

RECURSOS



RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

2 a 6 itens

> 6 itens

Máx. 1 item

Pontuação – Formulário de Avarias 

AVALIAÇÃO DOS DANOS E FOTOS

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

Veículo em condições adequadas de análise, ou seja,
após destombamento, socorro, desencarceramento
de vítimas, retirada de corpos, entre outros.



AVALIAÇÃO DOS DANOS

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

Danos advindos do atendimento
(resgaste, remoção, etc)

Danos preexistentes

Serão considerados

Serão considerados 
(informar no campo “Obs”)

AVALIAÇÃO DOS DANOS

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

Não pontuar arranhões somente na lâmina de tinta ou na
superfície.

Não pontuar avarias em partes plásticas que recobrem
componentes estruturais ou peças de lataria geral.

O dano deve ser na estrutura e não apenas na superfície.



FOTOGRAFIAS

RESOLUÇÃO 810/2020 – Contran

OBRIGATÓRIAS 04 FOTOS (frente, traseira, laterais
direita e esquerda).

SUGESTÃO Outras fotos que evidenciem de forma
clara o dano.

ATENÇÃO
Não incluir fotos com exposição de
mortos, lesionados ou pessoas em
situação constrangedora.

FOTOGRAFIAS OBRIGATÓRIAS



CHASSI

Colunas, assoalho, longarinas, caixas de
rodas, entre outras, formam uma estrutura 
única, na qual a separação implicaria em
prejuízos na própria estrutura.

Estrutura do chassi e da carroceria são 
independentes, sendo unidas após a produção
de cada uma em separado, podendo ser
novamente separadas sem prejuízo à estrutura
do veículo.

Longarinas são integradas ao assoalho e
menos robustas.

Longarinas são barras (vigas) de aço
bastante robustas, independentes do
assoalho – fácil percepção ao olhar por
baixo do veículo.

Geralmente utilizadas em automóveis e
similares de passeio e urbanos.

Geralmente utilizadas em veículos de
carga ou para grande quantidade de
passageiros.

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS 

MONOBLOCO

MONOBLOCO

CHASSI



MONOBLOCO (automóveis de passeio/urbanos)

CHASSI (veículos para carga)
(caminhonete)



CHASSI (veículos para carga ou grande quantidade de passageiros)
(caminhão e ônibus)

MONOBLOCO (VISTA POR BAIXO)



CHASSI (VISTA DE LADO E POR BAIXO)

Longarinas 
(vigas de aço)

Longarinas 
(vigas de aço)

Caminhonete com Chassi

Caminhonete
com Monobloco



ANEXO I 
Res. 810/2020 

Relatório   
de              

Avarias 

Automóveis, 
camionetas, 
caminhonetes 
e utilitários – 
estrutura em 
monobloco

ANEXO I 
Res. 810/2020 

Relatório   
de              

Avarias 

Automóveis, 
camionetas, 
caminhonetes 
e utilitários –
estrutura em 
monobloco

EXERCÍCIO EM SALA 

A partir da ilustração de uma carroceria de automóvel fornecida, realizar a
legenda dos pontos estruturais do veículo, de acordo com a Res. 810/2020-Contran,
por meio de etiquetas auto-colantes.



Assoalho 
central

Painel corta-fogo

Longarinas 
dianteiras

Coluna 
dianteira ou A

Soleira ou 
caixa de ar

Coluna 
central ou B

Assoalho 
porta-malas

Coluna 
traseira ou C

Caixa de roda
dianteira

Longarinas 
traseiras

Air bags

Air bags

ESTRUTURA – Monobloco
(Segurança Passiva)



Assoalho 
central

Painel corta-fogo

Longarinas 
dianteiras

Coluna 
dianteira ou A

Soleira ou 
caixa de ar

Caixa de roda
dianteira

Longarinas 
traseiras

Coluna 
traseira ou C

Coluna 
central ou B

Assoalho 
porta-malas

Air bags

Air bags

ESTRUTURA – Monobloco
(Segurança Passiva)

Painel corta-fogo

Caixa de roda 
(não confundir 

com para-lama ou 
avental)

ESTRUTURA – Monobloco
(Segurança Passiva)

Caixa de roda
(não confundir 

com para-lama ou 
avental)

Longarina Longarina



Painel corta-fogo

Longarinas 
dianteiras 

ESTRUTURA – Monobloco
(Segurança Passiva)

Caixa de roda

ANEXO II 
Res. 810/2020 

Relatório   
de              

Avarias 

Motocicletas, 
motonetas, 
ciclomotores, 
triciclos e 
quadriciclos



ANEXO II 
Res. 810/2020 

Relatório   
de              

Avarias 

Motocicletas, 
motonetas, 
ciclomotores, 
triciclos e 
quadriciclos

EXERCÍCIO EM SALA 

A partir da ilustração de uma estrutura de motocicleta fornecida, realizar a
legenda dos pontos estruturais do veículo, de acordo com a Res. 810/2020-Contran,
por meio de etiquetas auto-colantes.

ESTRUTURA – Motocicleta
(Segurança Passiva)



ESTRUTURA – Motocicleta
(Segurança Passiva)

Mesa inferior e 
Coluna de direção

Chassi (quadro)

Mesa superior

Mesa superior
Fixa o guidão, em cima, e o garfo
dianteiro. Liga-se à mesa inferior
pela coluna de direção.



Mesa inferior
É transpassada pelo garfo
dianteiro e liga-se à mesa superior
pela coluna de direção.

Coluna de direção
Une a mesa superior à inferior.
Passa por dentro da parte mais à
frente do chassi, ficando por ela
oculta.



Chassi
Principal componente estrutural
das motocicletas. Nele são fixados
todos as outras peças e conjuntos
de peças.

Garfo traseiro
Fixa o conjunto roda/pneu traseiro
e é unido ao chassi pelo eixo do
garfo traseiro. Nele são fixados
peças da suspensão traseira.



Acidente/
Sinistro BRAT

Classificação de 
Montas/Danos

Dentro do próprio BRAT
eletrônico

ou
Formulário em papel com
referência ao BRAT

Equipe do próprio acidente 
ou equipe especializada

“concomitantemente”

DETRAN/DF

Pequena 
Monta

Média 
Monta

Grande
Monta

Ofício (preferência SEI)

Até 60 dias a contar do acidente

DETRAN
DER
PM
PRF
Outros SNT

Notificação ao 
proprietário 

(ofício)

Restrição Administrativa 
(bloqueio)

Recursos e 
desdobramentos

Até 10 dias após receber ofício
Até 90 dias após BRAT

(salvo força maior)
Decisão

Ou solicita 
apresentação 

do veículo

Até 15 dias

Até 10 dias

Proprietário 
apresenta 

veículo

Até 60 dias

Decisão Final 
Adm

(DETRAN/DF)

Esfera 
Judicial

Discordância

FLUXOGRAMA GERAL 
CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS

MÉDIA 
MONTA

FLUXOGRAMA - MÉDIA E GRANDE MONTA

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS

Restrição Adm
(Bloqueio)

(Proibida a circulação (Art.230-VIII)

UNIV/Detran
(inspeção)

ITL 
(credenciada 

Inmetro)

UNIV/Detran
(inspeção)

Retira Rest. 
Adm

(Desbloqueio)

Permanece no Campo OBS 
do CRV/CLA:

“Sinistrado ou Dano de Média Monta”

- Certificado de Segurança Veicular 
- Notas fiscais de peças e serviços

(Avaliação e encaminhamento)
- Apresenta veículo consertado

- Notas fiscais de peças e serviços

GRANDE 
MONTA

Restrição Adm
(Bloqueio)

UNIV/Detran
(inspeção)

(Baixa veicular)

(Proibida a circulação (Art.230-VIII)

Entrega de recorte de chassi (NIV)
e placas de identificação junto            

ao Detran
(Irrecuperável)

QUANDO NÃO HÁ 
RECURSO

- Certificado de Segurança Veicular 
(CSV)

SETA ou ITV



RECURSOS

CLASSIFICAÇÃO DE MONTAS/DANOS

Reenquadramento 
do dano na 
categoria 

imediatamente 
inferior

(Até 90 dias do BRAT,
salvo força maior)

- Novo laudo elaborado 
por engenheiro

habilitado

MÉDIA 
MONTA

ou

GRANDE 
MONTA

UNIV/Detran
(inspeção)

(Protocola recurso e apresenta
veículo ainda danificado junto à
UNIV)

- Veículo deve estar nas 
mesmas condições após 
o acidente (danificado) (em caso de deferimento –

15 dias, em situação normal)

UNIV/Detran
(inspeção)

§ 2º, Art. 1º 
(Código de Trânsito Brasileiro)

“O trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo,
no âmbito das respectivas competências, adotar as
medidas destinadas a assegurar esse direito.”
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