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Módulo 4 – O examinador e os exames 
veicular e documental 

 
Uma das finalidades dos exames veicular e documental é dar segurança aos pretensos 
proprietários de veículos automotores, livrando-os de adquirir veículos de origem criminosa. 
 
O profissional da área de Segurança Pública, na condição de examinador, deverá alertar ao 
comprador para o risco da aquisição de veículos sem a execução dos exames veicular e 
documental prévios, bem como sobre a necessidade de dirigir-se ao DETRAN, fazendo a 
transferência o mais rápido possível, garantido assim a procedência do veículo. 
 
Infelizmente, muitos compradores de veículos só se preocupam com o aspecto geral do bem 
que estão adquirindo. O resultado dessa atitude é um grande número de veículos adulterados 
ou fraudados transitando no Brasil, em poder de pessoas que os adquiriram de boa fé e que 
sofrerão as conseqüências, dentre elas, a perda do patrimônio. 
 
Descrever o que são esses exames documental e veicular, o papel do examinador e quais os 
procedimentos por ele utilizados, serão os temas deste módulo. 
 

Aula 1 - Os exames veicular e 
documental 

 
O exame veicular é o processo pelo qual o veículo é inspecionado para verificar se o número 
de identificação veicular – VIN está gravado conforme as especificações legais e se é originário 
do mesmo veículo.    
 
O exame documental é o processo pelo qual é examinada a autenticidade dos documentos 
de identificação do veículo (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e 
Certificado de Registro de Veículo – CRV) e do condutor (Carteira Nacional de Habilitação  
 
– CNH).   

 

 

 

 



 
 
Curso Identificação Veicular – Módulo 4 
SENASP/MJ - Última atualização em 08/02/2008 

                                    Página 2  

 
 
 

A tabela abaixo mostra a finalidade, os locais e os responsáveis pela realização dos exames 

veicular e documental: 

Finalidade Local 
Responsáveis pela 
realização 

Preventiva – Instruir a 
população sobre o risco de 
adquirir veículos 
roubados/furtados ou 
fraudados. 
 
Repressiva – Localizar 
veículos roubados/furtados 
e verificar se há indícios de 
fraude. 
 
 
 
Emplacamento ou mudança 

de proprietário. 

Campo (blitz e operações 
isoladas ou integradas). 
 
 
 
 
Abrangência: depósitos de 
ferro-velho, oficinas, 
concessionárias, lojas, feiras 
de automóveis, ruas, 
estradas, etc. 
 
 
Setores de exames veicular 
e documental. 

DETRANs, PMs, PCs, PRF, PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRANs e Delegacias de 
Roubos e Furtos de 
Veículos – DRFVs (das PCs). 

Os exames nos DETRANs ou DRFVs habilitam o veículo ao emplacamento, mudança de 

proprietário e transferência de Unidade de Federação. Eles demandam mais tempo e devem ser 

mais criteriosos do que os de campo, por isso, requerem melhores condições para sua 

realização.  

Cuidado com os curiosos!!! 
 
O ideal é que os exames, quando realizados nos DETRANs ou DRFVs, sejam feitos longe do 
alcance visual de curiosos e do condutor, para que os procedimentos técnicos não sejam 
assimilados por essas pessoas. De preferência, os exames devem ser realizados com hora 
marcada para evitar fila e reduzir o cansaço e a inquietação do condutor do veículo. 
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Aula 2 - O Examinador e os Exames 

O examinador é um profissional de Segurança Pública ou servidor dos órgãos de trânsito 
competentes que esteja designado para as funções técnicas exigidas pelos exames. 
 

É função do examinador: 

→ Examinar veículos e documentos de veículos e condutores, para verificar a sua autenticidade; 

 

→ Verificar se há vestígios/indícios de fraude; e 

 

→ Informar ao órgão responsável sobre as irregularidades encontradas, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis (solicitação de exame pericial, por exemplo). 

Um veículo fraudado e/ou roubado/furtado que não tenha sido reconhecido pelo examinador e 

venha compor a frota nacional de veículos, recebe vulgarmente o nome de “esquentado”.  

Para que isso não ocorra, o examinador deverá: 

→ Ser idôneo; 

→ Possuir os conhecimentos indispensáveis à identificação veicular e à função que realizará; 

→ Utilizar local adequado para os exames; 

→ Saber utilizar o Sistema RENAVAM; e 

→ Manter-se atualizado com relação às técnicas de exames e às codificações. Ele deve buscar 

subsídios nas montadoras, nas concessionárias, no DENATRAN e nos cursos de Identificação 

Veicular oferecidos. 
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O Sistema RENAVAM e a Realização dos Exames Veicular e 

Documental 

O sistema RENAVAM auxilia a realização dos exames veicular e documental à medida que:  

→Coloca os dados cadastrais à disposição; 

→Ajuda na devolução do veículo recuperado; e 

→Permite que o examinador participe do fornecimento de dados cadastrais ao sistema de 

emplacamento (correção de erros, recadastramento) na BIN (Base Índice Nacional) e na Base 

Estadual. 

O examinador está sujeito ao Controle Gerencial do DENATRAN. 

Tecnicamente, o examinador também deverá: 

→ Realizar os exames de forma criteriosa; e  

→ Verificar se o local propicia o exame completo de veículos e de documentos.  

Para a realização dos exames veicular e documental é preciso que se tenha um local 

adequado.  

Esse local deve possuir as seguintes características:  

→Proteção contra a ação das intempéries; 

→Infra-estrutura e equipamentos necessários (banheiro, vestiário, saleta para manuseio de 

documentos, telefone, etc.); 
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→Iluminação natural e/ou artificial adequadas; 

→Elevadores e valas que possibilitem exames a partir de ângulos estratégicos; e 

→Proximidade do setor de cadastro de roubos e furtos integrado ao Sistema RENAVAM, para 

possibilitar maior eficiência e segurança ao trabalho do examinador. 

Aula 3 - Informações importantes para a 
realização do exame veicular  

 
Gravação do VIN 

Cada fábrica possui sua própria forma de gravar o VIN. Observe que o VIN é gravado no 

chassi ou na lataria, geralmente em baixo relevo, e possui as seguintes particularidades:  

→Forma e calibre (tamanho) dos caracteres; 

→ Espaçamento entre os caracteres; 

→ Alinhamento dos caracteres; e 

→ Profundidade de gravação dos caracteres. 

Para a decodificação do VIN de cada veículo, consulte a tabela do respectivo fabricante. 
 

Plaquetas e etiquetas 

Tanto a plaqueta quanto as etiquetas são elementos de grande importância na 

identificação veicular.  

A utilização da plaqueta de identificação remonta o início de produção dos veículos 

nacionais, enquanto as etiquetas foram instituídas mais recentemente, através da 

Resolução do CONTRAN nº 659/85.  
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Infelizmente, algumas montadoras cessaram a utilização da plaqueta ao introduzirem a 

das etiquetas, ao invés de adotarem os dois sistemas auxiliares de identificação veicular. 

A plaqueta de identificação possui as seguintes características: 

→ Contém a codificação de chassi - Algumas contêm a codificação completa gravada 

mecanicamente por pressão; outras, apenas a parte mutável para cada tipo de veículo. 

→ É moldada em material sensível, geralmente alumínio - Devido a essa característica e ao 

fato de ter pequena espessura, facilita a constatação de adulteração nela efetuada. 

→ É gravada em baixo ou alto relevo - Ofereceria maior segurança se fosse impressa, 

simultaneamente, em baixo e alto relevos, com campos hachurados. Historicamente, a 

plaqueta já ofereceu melhores condições de segurança. Na década de 60 algumas 

montadoras gravaram a numeração em alto relevo e em região hachurada (a Willys 

Overland do Brasil S.A. e a Ford do Brasil usavam essa técnica). 

A Etiqueta colante destrutiva possui as seguintes características: 

→É destrutiva quando se tenta removê-la. O fato de ser construída com parcelas, ligadas por 

linhas de menor resistência à tração do que a própria cola, determina o seu fracionamento 

quando se tenta removê-la. 

→ É fabricada com papel especial de segurança para dificultar a adulteração. 

→ Reflete um desenho quando submetida à luz ultravioleta.  

 
Gravação nos vidros: 

A gravação nos vidros também foi instituída pela Resolução nº 659/85 do CONTRAN.  

Ela objetiva conferir maior segurança à identidade do veículo, a partir da gravação de seu 

número de série em vários pontos. 
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Regras gerais para a decodificação da data(mês e ano) da fabricação dos vidros 
 
Alguns fabricantes possuem codificações específicas: 

 

Fabricante “BLINDEX” 

 

Fabricante “FANAVID” 

  

Regras da linha Fiat 

 
Essas codificações estão gravadas, geralmente, no canto do vidro, o que facilita a leitura. A 
leitura dessa codificação poderá ser feita de fora do veículo. 

  

1. Pontos colocados abaixo de uma das letras da inscrição “INDÚSTIRA BRASILEIRA” têm o 
seguinte significado: 

 

J F M A M J J A S O N D 83 84 85 86 87 88 89 

I N D Ú S T R I A B R A S I L E I R A 

            90 91 92 93 94 95 96 

            97 98 99 00 01 02 03 

            04 05 06 07    

Exemplo: 

 
I N D Ú S T R I A B R A S I L E I R A 

                                o                                                                                                                                                     o 
Trata-se de um vidro fabricado no mês de abril do ano 1989 ou 1996 ou 2003. 

 

 

 

 

 

Meses 
De jan.  
a dez. 
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2. Pontos colocados abaixo de uma das letras das inscrições “MADE IN BRAZIL” e 
“TRANSPARÊNCIA”  têm o seguinte significado: 
 

M  A D E I N B R A Z I L 

86 87 88 89 90  91 92 93 94 95 96

97 98 99 00 01  02 03 04 05 06 07

T R A N S P A R Ê N C I A 

J F M A M J J A S O N D  
 

Obs.: As letras “N” e “A” não são codificadas. 

 

Exemplo: 

M A D E I N B R A Z I L 
                                                   o 

T R A N S P A R Ê N C I A 
                             o  
Trata-se de um vidro fabricado no mês de agosto do ano 1991 ou 2002. 

 

3. A fabricante “BLINDEX” usa pontos e traços acima ou abaixo das letras do próprio nome, que 
significam: 

 

J  M M J S N  

B L I N D E X 

F A J A O D  

X

I
II 1990 ou 1999

X II 1993 ou 2002

I

XI II 1992 ou 2001X II 1991 ou 2000I

XI II 1994 ou 2003 X II 1995 ou 2004I

X II 1996 ou 2005 X II 1997 ou 2006 X II 1998 ou 2007
 

 

Exemplo: 

  o     

B L I N D E X 

      I 
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Trata-se de um vidro fabricado no mês de maio do ano 1995 ou 2004. 
 

4. Os fabricantes de vidros como a FANAVID possuem uma codificação que indica o mês e o ano 

de fabricação do vidro, dessa forma, os pontos colocados abaixo de uma das letras das 

inscrições “MADE IN BRASIL (indicando mês) e TRANSPARÊNCIA (indicando ano)”, têm o 

seguinte significado: 

M  A D E I N B R A S I L 

J F M A M J J A S O N D 

T R A N S P A R Ê N C I A 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Por exemplo: 
M A D E I N B R A S I L 

                                                 o 
T R A N S P A R Ê N C I A 

                               o  
Trata-se de um vidro fabricado no mês de julho do ano 1997. 

5. Na linha Fiat o código é  constituído por um algarismo e uma letra, conforme tabela abaixo.  

Por exemplo, o código 5K significa um vidro fabricado em outubro de 1985 ou 1995. 
 

                                 1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994 

     1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004 

Janeiro      5A       6A      7A      8A       9ª       0A     1A       2A      3A      4A  
Fevereiro      5B       6B       7B      8B      9B       0B     1B       2B       3B      4B 
Março       5C       6C       7C     8C      9C       0C      1C       2C      3C      4C 
Abril       5D       6D      7D     8D      9D      0D     1D       2D      3D     4D 
Maio       5E        6E       7E      8E      9E       0E       1E       2E       3E      4E 
Junho                    5F        6F       7F      8F      9F       0F       1F       2F       3F      4F 
Julho       5G       6G      7G      8G     9G      0G      1G       2G      3G     4G 
Agosto      5H       6H      7H      8H     9H      0H      1H       2H      3H     4H 
Setembro      5J        6J        7J       8J      9J        0J       1J        2J        3J      4J 
Outubro      5K       6K       7K      8K      9K       0K      1K       2K       3K      4K 
Novembro       5L        6L       7L      8L      9L        0L      1L       2L        3L      4L 
Dezembro      5M      6M      7M    8M     9M      0M     1M     2M       3M    4M 
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6. Para identificar o mês e o ano de fabricação, também existe um outro tipo de codificação, 

constituído por pontos e um algarismo, onde a quantidade de pontos representa o mês e o 

algarismo o ano, da seguinte forma exemplificada: 

 

Meses à esquerda Quantidade de pontos Meses à direita 

Janeiro 06 Julho  

Fevereiro 05 Agosto 

Março 04 Setembro 

Abril 03 Outubro 

Maio 02 Novembro 

Junho 01 Dezembro 

 

Exemplo: oo7 = maio de 1997 / 8ooo = outubro de 1998. 

7. Obs: Em outros casos, o mês e o ano vêm impressos do modo usual, sem codificação, por 
exemplo: 05/95 = maio de 1995. 
 
Agregados  
 
A partir da criação do Sistema RENAVAM, o veículo sai da fábrica com seus dados 
relacionados em uma planilha. Entre esses dados estão o VIN e a codificação dos 
agregados: motor, câmbio, diferencial, carroceria, eixos, etc. 

Os dados alimentam o computador central do Sistema RENAVAM (na BIN), mesmo antes 

do veículo ter sido emplacado (pré-cadastramento). Após o primeiro emplacamento 

(atualização cadastral), o cadastro continuará ativo durante toda sua vida útil e mesmo 

depois de sua baixa.  

É importante que os examinadores saibam, no mínimo, sobre a localização dos agregados 

e as respectivas codificações, para que possam relacionar o que existe no veículo e 

informar ao setor específico encarregado de confrontar os dados com o cadastro original. 
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Codificação dos agregados 

► Quanto à codificação dos agregados é importante saber o respectivo significado, ou 
pelo menos a sua localização. Certas codificações apresentam dados úteis, dentre os quais 
o número seqüencial da peça ou mesmo a data de sua fabricação. 

►Essa codificação pode ser encontrada em baixo relevo na própria peça ou numa 

plaqueta nela afixada. 

►O conhecimento desses detalhes é importante para o examinador que necessitará 

estabelecer uma correspondência entre o VIN e a codificação dos agregados. É o chamado 

Exame Veicular Sincronizado ou Combinado. 

Aula 4 - Técnicas de identificação 

veicular e documental 

O examinador utiliza duas técnicas para realizar a identificação veicular, são elas:  

→ Decalcagem - consiste em friccionar um o grafite de um lápis sobre uma superfície de 

papel colocada sobre a codificação a ser representada; e  

→ Exame ótico - consiste em olhar e observar, cuidadosa e criteriosamente, os elementos 

de identificação, bem como as peças em que estão inseridos. 

O examinador jamais deve considerar a decalcagem como sendo uma técnica melhor do 

que a constatação ótica. O decalque é um elemento importante no exame quando 

corretamente utilizado. A decalcagem do VIN, localizado na estrutura do veículo e na 

plaqueta, sendo feita pelo examinador, pode ajudá-lo na confecção de padrões e de 

relação para efeito cadastral. Entretanto, a validade do decalque está relacionada com o 

examinador. Ele jamais deve aceitar um decalque feito por terceiros, haja vista a 

possibilidade de montagens. 
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O decalque não elimina a necessidade do exame ótico. Mesmo quando feito criteriosamente 

pelo examinador veicular, o decalque só mostrará algumas das características físicas da 

codificação: forma, calibre, espaçamento e alinhamento dos caracteres. Dificilmente 

mostrará a profundidade de gravação e detalhes de falsificação contidos nos sulcos. 

O exame ótico, por outro lado, realizado criteriosamente, poderá identificar vestígios que, 

embora não apareçam no decalque, são perceptíveis a olho nu ou com auxílio de 

equipamento adequado. 

→Tanto a decalcagem quanto a constatação ótica, são procedimentos que, corretamente 

utilizados, darão segurança ao exame e aos contribuintes. 

Já com relação à identificação documental, o examinador utiliza duas técnicas: 

1 – O manuseio do documento (CRLV ou CNH) fora do plástico, para reconhecer suas 

características próprias. 

2- A utilização de lanterna especial para salientar certas características do documento que 

são sensíveis à luz ultravioleta. 
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Aula 5 - Equipamento e procedimentos 

dos exames veicular e documental. 

Agora que você estudou sobre as informações importantes para a realização dos exames 

veicular e documental, veja passo a passo  os procedimentos para realizá-los de forma 

adequada. 

Para a realização do exame veicular e documental, o examinador precisará dos seguintes 

materiais e instrumentos, cuja função principal é: 

Material de limpeza: proporcionar a limpeza das regiões examinadas para facilitar a 
detecção de possíveis vestígios ou indícios de fraude. O solvente e a palha de aço 
devem ser brandos para não destruir ou dificultar a visualização de possíveis vestígios 
ou indícios de fraude, e para não dificultar exames posteriores. Exames mais agressivos 
só poderão ser realizados por Peritos Criminais quando da realização de perícia de 
constatação de fraude. 
 
Material pós-limpeza: evitar corrosão, proteger e preservar a região examinada para 
futuros exames. 
 
Instrumentos*: 
* A utilização conjunta de lanterna, lupa e espelho pode melhorar as condições de 
trabalho. 
 
Chave de fenda: remover obstáculos parafusados próximos da região do NIV, 
facilitando a pesquisa de regiões soldadas ou de outros indícios de fraude. 
 
Espátula: ajudar na detecção de linhas ou pontos de soldas e na remoção de massas; 
ajudar na detecção de descontinuidades em extremidade de chapa metálica.  
 
Espelho: proporcionar a reflexão do NIV, ou a visualização de vestígios de fraude a 
partir de ângulos estratégicos. 
 
Lupa: ampliar e, consequentemente, melhorar a visibilidade das características das 
codificações e dos vestígios de fraude. 
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Lanterna comum: melhorar a luminosidade das regiões a serem examinadas, 
proporcionando um exame mais minucioso. 
 
Paquímetro ou escala: obter os calibres das codificações identificadoras do veículo ou 
de seus agregados para confrontar com os padrões da fábrica; ajudar na visualização de 
irregularidades na forma, no calibre, no alinhamento e no espaçamento dos dígitos.  
 
Escariador de sulcos: escariar o interior dos sulcos produzidos pela impressão dos 
caracteres das gravações, para remover sujeira, ferrugem ou resíduos de tinta, sem 
causar danos à região (para tanto, o material de que for feito o escariador não pode ter 
maior dureza que o metal da região gravada); detectar relevos, cruzamento de traços ou 
outras irregularidades nos sulcos, indicativos de superposição de caracteres diferentes 
(ocorrida em adulteração ou regravação). 
 
Lanternas especiais: 
 
Lanterna de visão ocular: específica para visualização, via ocular, de detalhes de 
segurança nas etiquetas, sensíveis ao foco luminoso. (A lanterna fabricada pela 3M do 
Brasil tem o nome “lanterna CONFIRM”.) 
 
Lanterna de luz ultravioleta: específica para a visualização e a reflexão de detalhes de 
segurança inseridos nas impressões de papéis de documentos oficiais de Identificação 
Veicular (CRV, CRLV, CNH, etc.). 

 
Procedimentos dos exames veicular e documental 
 

Procedimentos  
 

1º passo  
 
Verificar se as gravações do VIN localizadas na estrutura, na plaqueta ou etiqueta e nos 
vidros estão nos locais convencionais e se correspondem àquela constante no Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. 

2º passo  

Transcrever para o formulário próprio o conteúdo das regiões de gravação do VIN ou do 

número de série do veículo (codificação completa ou parcial): na estrutura, na plaqueta 
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(ou vidros e etiquetas) e no CRLV. Isso facilita o próximo passo: a confrontação e a 

detecção de qualquer divergência na codificação. 

Importante!  

A transcrição desses dados visa condicionar o examinador veicular a não confiar na 

memória. É um importante critério ao se examinar um veiculo. 

  3º passo  

 Verificar se os dados constantes no CRLV (ano-modelo, VIN, cor, potência, etc.) conferem 

com os do veículo.  

  4º passo   

 Examinar os documentos (CRLV, CNH, etc.) para detectar se estão atualizados e, 

principalmente, se são autênticos e não portam adulterações.  

Importante!  

Os documentos devem ser examinados fora do plástico de proteção, para que possam ser 

observadas suas características de segurança e autenticidade. 

 5º passo  

Limpar a superfície suporte da codificação (no chassi ou lataria), promovendo a retirada 
da camada de tinta não original superposta, se houver. Usar material adequado: luvas, 
palha de aço nº “0”, solvente e estopa. Não utilizar lixa, esmeril, palha de aço nº 2 ou 
superior, ácidos, reagentes, ou quaisquer outros materiais abrasivos que possam criar ou 
modificar vestígios ou indícios de fraude na área de gravação, bem como prejudicar ou 
dificultar um futuro exame pericial. 
 
Observação: repintura ou tinta não original sai com maior facilidade do que tinta 
aplicada originalmente pela fábrica. Em geral a camada de tinta só é removida por 
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examinador do setor de vistoria (de DETRAN ou DRFV) e em quantidade suficiente 
para que possa atestar a originalidade do veículo ou, em caso de suspeição, 
encaminhá-lo para exame pericial. 

Importante: após o exame, aplicar graxa ou outro material antioxidante na superfície 

suporte. Nunca aplicar solventes em etiquetas. 

 

6º passo 

Verificar as características físicas da gravação. Nesse item é importante observar o 

alinhamento, o espaçamento, a forma, o calibre e a profundidade dos caracteres 

gravados, bem como a presença de elementos estranhos: solda, massa plástica, estanho, 

dentre outros. 

Importante! Verificar se o VIN corresponde ao padrão da montadora, além de pesquisar 

possíveis alterações indicativas de fraude. Nesse item, observar também as codificações 

repetidas na plaqueta, nos vidros e nas etiquetas. 

7º passo 

Verificar se a superfície suporte da codificação de série é parte original do veículo. Nesse 

item é importante observar se existe:  

- Solda circundando a região de gravação; 

- Substituição da peça suporte de gravação; e 

- Colocação de segmentos (por meio de solda, cola, etc.) sobre a área de gravação.  
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8º passo 

Anotar as codificações dos agregados em formulário próprio.  

Esses dados podem servir para: 

- Confrontação com os dados do veículo no Sistema RENAVAM; 

- Consulta à fábrica quando não houver cadastro do veículo no Sistema RENAVAM; e 

- Recadastramento de veículos antigos que ainda não estejam no Sistema RENAVAM. 

Observação: Vale ressaltar que os dois primeiros itens (confrontação com os dados do veículo e 

consulta à fábrica) são geralmente efetuados para: 

 

9º passo (caso seja necessário) 

Enviar o veículo para exame químico-metalográfico e os documentos para exame 

documentoscópico, quando neles forem encontrados vestígios ou indícios de fraude. 

Esses exames são atribuições de Peritos Criminais. 

Observação: Vale ressaltar que os dois primeiros itens (confrontação com os dados do 

veículo e consulta à fábrica) são geralmente efetuados para: 

- Retirar suspeita de fraude de gravação irregular havida em decorrência de acidente; 

- Comprovar a originalidade do veículo; e 

- Comprovar fraude havida no veículo. 
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Aula 6 - Resumo  

Os exames veicular e documental possuem finalidades preventivas e repressivas. 

Além da idoneidade pessoal, de informações e de conhecimentos técnicos, o examinador 

precisa manter-se atualizado. 

Para realização dos exames veicular e documental devem ser seguidas as orientações contidas 

nos nove passos disponibilizados nesta aula. 

 


