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Status atual do SIMRAVStatus atual do SIMRAV

Premissas:
- O elevado número de roubos e furtos de veículos e 

cargas() levou o Estado a tomar uma série de providências:

Governo Federal: publicação da LC n°121/06

CONTRAN: publicação da Resolução n°245/07

DENATRAN: publicação das portarias n°47/07; 102/08;  
129/08; 253/09; 628/10
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Lei Complementar nLei Complementar n°° 121/06:121/06:

••Cria o Sistema Nacional de PrevenCria o Sistema Nacional de Prevençção, Fiscalizaão, Fiscalizaçção e ão e 
Repressão ao Furto e Roubo de VeRepressão ao Furto e Roubo de Veíículos e Cargasculos e Cargas

••Determina: Determina: 

-- o empreendimento da modernizao empreendimento da modernizaçção e a ão e a 
adequaadequaçção tecnolão tecnolóógica dos equipamentos (Art. 2, gica dos equipamentos (Art. 2, 
Inciso VI);Inciso VI);
-- a organizaa organizaçção, operaão, operaçção e manutenão e manutençção de ão de 
sistemas de informasistemas de informaçção (Art. 2, Inciso VIII);ão (Art. 2, Inciso VIII);
-- ao CONTRAN estabelecer os dispositivos antiao CONTRAN estabelecer os dispositivos anti--

furto obrigatfurto obrigatóóriosrios
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Resolução CONTRAN n°245/07

• Dispõe sobre a instalação do equipamento obrigatório, 
denominado antifurto, nos veículos novos, saídos de fábrica, 
nacionais e estrangeiros

• Atualização: Resolução n°329/09 alterou a redação da 
245 adequando-a às solicitações da Justiça (Direito à
privacidade)
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Portarias DENATRAN

Portaria 47: Define as especificações, as características e as condições 
de funcionamento e operação do dispositivo antifurto e do sistema de 
monitoramento de que trata a Resolução CONTRAN 245;

Portaria 102: Harmoniza o entendimento dos requisitos fixados na
Portaria 47;

Portaria 129: Define as características do processo de certificação e 
homologação para o sistema antifurto obrigatório;

Portaria 253: Altera portarias 47,102 e 129 adequando-as à demanda 
judicial 
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Status atual das 
interfaces:

a) Manufatura
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DENATRAN-RENAVAM

Fabricante do
Módulo

SIM Vendor

DENATRAN-
SIMRAV

DENATRAN-RENAVAM

Montadora
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Interface TIV-DENATRAN-Operadora SMP

TIV Operadora

OPERADORAS SMP

DENATRAN-SIMRAV

TIV
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Interface da infraestrutura DENATRAN-
SIMRAV-TELECOM-Operadoras SMP

DENATRAN-SIMRAV DENATRAN-Telecom OPERADORAS SMP
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Benefícios e perspectivas
Empresas:

- Movimentação econômica dos setores de produção de SIM 245, de Modem e 
de Módulos;

- Melhoramentos no sinal da rede brasileira de GSM e GRPS;

-Ampliação dos negócios das operadoras SMP;

-Aumento na demanda no setor de serviços de monitoramento e localização 
para veículos particulares (empresas TIV);

- Sistema de defesa integrado com as Forças Nacionais para proteção de 
cargas



DENATRAN

Cidadão:

- Efetivo aumento na proteção da propriedade dos cidadãos e 
consecutiva proteção dos mesmos, a baixos custos;

- Aparecimento de novas opções de serviços, através de protocolos 
proprietários;

País:

-Melhor gestão da segurança do trânsito;

-Utilização da ferramenta com o mesmo objetivo do e-call europeu;

- Economiza em segurança, saúde pública e transporte público.
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Obrigado.

FIM


