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Módulo 5 – Classificação do VIN quanto à 
sua essência e fraudes mais comuns 

 
 

Neste Módulo, você estudará sobre a classificação do VIN quanto à sua essência e as fraudes 
mais comuns relacionadas à identificação veicular e documental. 
 
Este módulo foi dividido em 3 aulas:  
 

- Classificação do VIN quanto à sua essência; 
 
- Fraudes veiculares mais comuns; e 
 
- Fraudes em documentos. 

 
As fotos que compõem este módulo foram cedidas pelos peritos Zilmondes & Gelmir - ICTO 
 
 

Aula 1 - Classificação do VIN quanto à 
sua essência 

 
 
Com relação à sua essência (natureza, idoneidade e credibilidade), o VIN pode ser: 
 
 
→ Original - Aquele gravado, manual ou mecanicamente, pela fábrica para individualizar o 
veículo. 

 
 
→ Regravado legalmente - Aquele, equivalente à verdadeira codificação, gravado no veículo 
quando a codificação original tiver sido danificada por corrosão, acidente ou fraude (após a 
recuperação do veículo).  
 
 
→ Regravado ilegalmente - Aquele que não equivale à verdadeira codificação, gravado 
fraudulentamente para uso próprio ou para comercialização. 
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→ Adulterado - Aquele decorrente de modificação da própria codificação original, através de 
alteração de letras ou números. 
 
→ Enxertado ou implantado - Aquele, de gravação original ou não, que é sobreposto ou que 
assume o lugar da codificação original (que se camufla ou se esconde), sem que esta seja 
retirada do veículo. 

 
→ Transplantado - Aquele inserido no veículo em substituição à sua codificação original.  
 
 
IMPORTANTE! 
A regravação legal deverá ser autorizada previamente pela autoridade competente (geralmente 
o DETRAN), que indicará o local de regravação e informará o procedimento na documentação 
do veículo. 
 

Aula 2 - Fraudes veiculares mais comuns 
 
→ Remoção da codificação original e posterior gravação de uma nova codificação 
(regravação ilegal) 
 

Para verificar se houve fraude, em caso de dúvida, é aconselhável comparar a codificação com 

uma gravação original, de outro veículo da mesma marca, ano de fabricação e modelo. 

 

Foto de uma nova gravação feita em cima da anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe que é possível ver o número anterior embaixo. 
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→ Regravação parcial ou total sobre a codificação original, aproveitando alguns de seus 
traços (adulteração) 
 
 
A regravação total de uma nova codificação, sobre a codificação original, na prática é inviável 

para o fraudador, ou seja, deixa vestígios facilmente constatáveis. A regravação parcial, embora 

mais viável, ainda assim é detectável.  O fraudador, geralmente, procura regravar algarismos 

compatíveis entre si. 

 

Exemplo: de um algarismo 3 faz um algarismo 8; de um algarismo 1 faz um 4; de um algarismo 9 

faz um 0, ou vice-versa. Há casos mais sofisticados em que o adulterador consegue transformar 

algarismos não compatíveis:: de um algarismo 8 faz um 5 e vice-versa.   

 

Regravação parcial / adulteração 
 

 
OBS: Note que o ano de fabricação da Mercedes Benz veio gravado no próprio chassi. Observe 
também que o fraudador gravou um quatro em cima do zero. 
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→ Colocação de chapa metálica sobre a superfície onde se encontra a codificação original 
e, sobre esta chapa, gravação de outra codificação (enxerto ou implante) 

 

Como na fraude anterior, um apurado exame pode acusar a fraude. A chapa foi soldada ou 

colada, mas a superposição sobre a superfície original deverá fatalmente ser descoberta. 

Chapa metálica 

 

→ Recorte parcial da superfície do chassi ou monobloco onde está inserida a codificação 

original e soldagem de outro recorte com outra codificação (transplante) 

 

Geralmente esse tipo de fraude funciona da seguinte maneira: o fraudador adquire um veículo 

no ferro velho, recorta a peça onde está gravado o número de identificação veicular e arranca a 

plaqueta; furta/rouba um veículo com as mesmas características, efetua o transplante do 
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recorte que contém a codificação e substitui a plaqueta. Utiliza os documentos do veículo 

adquirido no ferro velho. 

 

Dica: Na hora da verificação olhe bem de pertinho e verifique se há vestígios de massa plástica e 

solda. 

 
→ Recobrimento da codificação original e colocação de outra codificação em local 
diferente, próximo ao original (regravação ilegal) 
 
 Esse trabalho é feito desgastando-se a gravação original e, após emassar, pinta-se a superfície 

onde estava a gravação. Em seguida, logo abaixo ou acima, grava-se outra numeração. 

 

Dica: 

Observe se o local da gravação é convencional e se possui pintura não-original, presença de 

massa plástica e brilho na superfície subposta a esses acabamentos. Observe ainda se há regiões 

com falta de porosidade. 

 

 
 

Recobrimento 
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→Troca de peça suporte de codificação (transplante)   

 

Quando a codificação está localizada numa peça suporte que possa ser substituída, esta é 

trocada por outra que recebe codificação diferente da original. 

 

 

 

 

 

→ Dublê ou duplex 

 

É um veículo (roubado ou furtado) que teve suas características físicas alteradas, por qualquer 

processo fraudulento, de modo a portar a codificação de um veículo autêntico. Em geral, é 

utilizado documento real (achado, comprado ou roubado) do veículo autêntico para usurpar-

lhe sua individualidade.  

 

O termo dublê, duplex ou, ainda, clone, se justifica por estar esse veículo utilizando, numa 

comparação, a mesma “identidade” e o mesmo “CPF” (placa e VIN) do veículo autêntico 

clonado. 
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Importante!     

Nesse tipo de fraude, ao duvidar da procedência do veículo, ligue para o órgão competente e 

peça para checar o número do motor e sua relação com o VIN (“chassi”). Se houver 

correspondência, verifique ainda se não pode ter ocorrido aproveitamento de um veículo 

sinistrado e “não baixado” no Sistema RENAVAM. 

 

Aula 3 - Fraudes em Documentos 

As fraudes em documentos podem ser: 

→ Falsificação no documento: Quando, depois da emissão legal de um documento, este é 

submetido a alterações, através de subtração, adição e/ou modificações de dados; 

→ Falsificação do documento: Quando um documento é emitido com dados falsos.  

Os dois tipos mais comuns são: 

- Preenchimento, com dados falsos , de formulário verdadeiro (espelho “quente”) 

roubado em algum DETRAN; 

- Preenchimento, com dados falsos, de formulário também falso (espelho “frio”), 

emitido por firma não autorizada.  

→ Falsidade ideológica: Quando a relação entre o documento e o veículo é falsa, ou seja, o 

documento é verdadeiro mas não representativo do veículo, que foi fraudado para 

adaptar-se àquele). 

As fraudes em documentos têm como características: 
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→ Papel  

Formulários, CNH, CRLV, IPVA, entre outros, com qualidade inferior ou impresso por gráfica 

não-autorizada; 

→ Documentos Mecanografados 

Documentos datilografados ou impressos, com desalinhamentos, espaços irregulares, letras 

com tipos diferentes, etc.; 

→ Impressões de carimbos 

Falhas, diferenças, defeitos não encontrados nos originais respectivos; e 

→ Documentos Manuscritos (principalmente assinaturas)  

Documentos com as seguintes características:  

- escrita trêmula ou lenta;  

- falta de dinamismo gráfico; 

- retoques; 

- interrupções; 

- decalques etc. 

Em documentos manuscritos falsificados por decalque, pode-se observar:  

►Interrupções; 

►Retoques; 
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►Ataques; e 

►Falta de Firmeza. 

Outras fraudes envolvendo documentos 

►Quebra de alienação; 

►Veículos penhorados pela justiça (em todas as instâncias); e 

►Veículos adquiridos com documentos de terceiros de boa fé (ex: Documentos 

encontrados ou roubados e vendidos para estelionatários). 

Importante! 

 A verificação dos documentos do condutor e do veículo poderá ser feita através dos sites 

http://www.denatran.gov.br/ ou http://www.cidades.gov.br/ .     

 
Aula 4 - Resumo 

 
Nesta aula, você estudou as fraudes mais comuns. São elas: 
 
Com relação aos veículos: 

- Remoção da codificação original e posterior gravação de uma nova codificação (regravação 

ilegal); 

- Regravação parcial ou total sobre a codificação original (adulteração); 

- Colocação de chapa metálica sobre a superfície onde se encontra a codificação original e, 

sobre esta chapa, gravação de outra codificação (enxerto ou implante); 
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- Recorte parcial da superfície do chassi ou monobloco onde está inserida a codificação original 

e soldagem de outro recorte com outra codificação (transplante); 

- Recobrimento da codificação original e colocação de outra codificação em local diferente, 

próximo ao original (regravação ilegal);  

Troca de peça suporte de codificação (transplante); e  

- Dublê ou duplex - veículo fraudado que utiliza a codificação de veículo autêntico, e, em geral, 

também, a 1ª via do documento do veículo “clonado”. 

Com relação aos documentos: 

- Utilização de espelhos “frios”; 

- Utilização de espelhos “quentes” furtados antes do devido preenchimento pelos 

DETRANs; 

- Adulteração de documentos originais; 

- Utilização de documentos originais roubados ou comprados no ferro velho; 

- Falsificação de notas fiscais ou utilização de notas fiscais “frias” ou “quentes” furtadas 

previamente; 

- Quebra de alienação; 

- Veículos penhorados pela justiça (em todas as instâncias); e 

- Veículos adquiridos com documentos de terceiros de boa fé (ex: documentos 

encontrados ou roubados e vendidos para estelionatários). 
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