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Conteudistas: 
 

Arnaldo Nadim Miziara - Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal.  

Publicações de sua autoria:  

- Manual de Identificação Veicular e Documental, pelo DENATRAN – 1994; e  

- Novo Manual de Identificação Veicular e Documental, pela ABDETRAN – 1999 

 

Gersioneton de Araújo Barros - Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Publicações de sua 

autoria:  

- Manual de Identificação Veicular e Documental – 1994;  

- Novo Manual de Identificação Veicular e Documental –1999;  

- Original ou Regravado? – 2001; e I 

- Identificação Veicular ao Alcance de Todos – Nacionais e Importados – 2005. 

Desde 1979, o Perito Criminal Arnaldo Nadim Miziara e o agente Gersioneton de Araújo 

Barros, ambos da Polícia Civil do Distrito Federal, têm se empenhado, isoladamente ou em 

conjunto, em pesquisas que resultaram na publicação de apostilas e livros, utilizados em cursos 

de Identificação Veicular e Documental em quase todos os estados brasileiros, que 

contribuíram com o trabalho do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN/MJ, na luta 

contra o roubo e o furto de veículos.  

O conteúdo dessas publicações foi elaborado, criteriosamente, a partir de pesquisas na área de 

exames e de perícias relativas a veículos, consultas a manuais, boletins e notas de serviço de 

fábricas, consulta a leis, normas, portarias e resoluções, informações explícitas do DENATRAN 

sobre o sistema RENAVAM, a livros diversos sobre identificação de veículos, além de 

observações feitas durante visitas a concessionárias e fábricas. 
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Apresentação 
 

Neste curso você estudará sobre dois dos principais problemas enfrentados pelas polícias o 

roubo e a adulteração de veículos. Para uma melhor identificação veicular e documental e, 

consequentemente, um combate mais eficiente a estes crime, é importante o conhecimento da 

legislação pertinente e de técnicas adequadas. 

 

Ao final deste curso você estará apto a:  

 

►Compreender a importância e as informações contidas no número de identificação veicular; 

 

►Analisar a legislação pertinente à identificação veicular e documental; 

 

►Utilizar técnicas que possibilitem a identificação veicular e documental; e 

 

►Reconhecer que as técnicas e os procedimentos utilizados na identificação veicular e 

documental auxiliam na prevenção e na investigação dos crimes relacionados à adulteração e 

ao roubo de veículos. 

 
Para alcançar os objetivos propostos, este curso foi dividido em 5 módulos: 
 
Módulo 1 – Identificação de Veículos de Passeio. 
 
Módulo 2 – Leis e Resoluções que dispõem sobre a identificação veicular e aspectos 
relacionados. 

Módulo 3 – O Sistema RENAVAM: definição, histórico e mudanças importantes. 

Módulo 4 – O Examinador e os Exames Veicular e Documental: características, equipamento e 

procedimentos utilizados. 

Módulo 5 – Classificação do VIN quanto à sua essência e fraudes mais comuns. 
 
Referência bibliográfica: 
MIZIARA, Arnaldo Nadim e BARROS, Gersioneton de Araújo. Manual de Técnicas de 
Identificação Veicular. Brasília: ABDETRAN. 1999 

Bom curso!
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Módulo 1 – Identificação de Veículos de 
Passeio 

 

Histórico 

Há registro que o primeiro veículo motorizado chegou ao Brasil em 1891 e que várias 

montadoras tentaram se estabelecer em solo brasileiro até 1956, época em que a indústria 

automobilística foi implantada oficialmente. 

Datas e fatos nem sempre são exatos ou alcançam consenso entre os historiadores que 

apresentam matérias a respeito da história dos veículos em solo nacional, por isso, outras 

opiniões e contribuições sobre o assunto são respeitadas. 

 

 
Conheça um pouco mais sobre a Indústria Automobilística 
Brasileira... 
 
Com a implantação da indústria automobilística cresceram as preocupações com a melhoria da 
identificação veicular, porque cada montadora gravava a sua codificação como achava melhor.  
 

A indústria automobilística brasileira foi implantada em 16 de agosto de 1956, quando o 

então presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira formalizou a criação do Geia, 

Grupo Executivo da Indústria Automobilística, com o objetivo de estimular a fabricação local 

e não somente a montagem de veículos no Brasil. Certamente não teria como imaginar o 

vulto que aquela sua iniciativa acabaria adquirindo.  Hoje, passados 50 anos, o setor 

automotivo instalado no país festeja suas bodas de ouro, apresentando números de fato 

impressionantes: são 24 diferentes montadoras. Desde 1957 – quando a primeira fábrica 

desta nova fase entrou em operação – até dezembro de 2005, foram produzidos no Brasil 

36,1 milhões de automóveis, 6,8 milhões de comerciais leves, 2,8 milhões de caminhões e 

613 mil ônibus, totalizando 46,4 milhões de veículos. (Disponível em 

http://www.anfavea.com.br/50anos.html)  
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Cada empresa possuía uma codificação particular. A Volkswagen, por exemplo utilizava 

inicialmente uma codificação com seis caracteres, depois com sete. Já a  Ford e a GM usavam 

onze caracteres e a Fiat doze. 

 NBR 3 nº 6066/80 da ABNT foi instituída para padronizar essas informações. A partir desta 

norma, as principais montadoras de veículos de passeio passaram a gravar o Número de 

Identificação do Veículo – VIN, de acordo com a nova nomenclatura. O NIV também é 

conhecido como VIN - Vehicle Identification Number, sigla em inglês. 

O VIN ou NIV é uma combinação estruturada de 17 caracteres, designada a um veículo pelo 

fabricante para sua identificação. 

 

Neste módulo você irá estudar: 

- Número de Identificação do Veículo, de acordo com a NBR 3 nº 6066/80 da ABNT , que 

estabelece as orientações para sua padronização; e  

- Os pontos mais importantes da norma: a estrutura, o conteúdo, a localização e a fixação do 

número de identificação do veículo. 

Este módulo foi dividido nas seguintes aulas: 

- A NBR 3 n° 6066 

- Considerações gerais sobre o VIN 

- Estrutura do VIN 

- Conteúdo do VIN 

- Localização do VIN 

- Fixação do VIN 

O Número de Identificação do Veículo é comumente chamado de VIN, sua sigla em inglês, 

nomenclatura que será utilizada preferencialmente neste curso. 
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Aula 1 - A NBR 3 N° 6066 

O objetivo da A NBR 3 N° 6066, de julho de 1980, é estabelecer um sistema de numeração 

para identificação dos veículos rodoviários, uniformizando as informações sobre a estrutura, 

o conteúdo, a localização e a fixação do número de identificação do veículo – VIN. 

Esta norma foi estruturada com 17 caracteres, onde a 10ª posição representa o ano de 

fabricação ou ano/modelo do veiculo. 

É importante destacar que essa norma se aplica apenas aos veículos rodoviários automotores 

e seus rebocados. Os veículos ciclomotores são tratados na NBR 6067. 

 

Adequação à NBR 3 n° 6066 
 
As grandes montadoras de veículos de passeio se adequaram a esta norma durante a década de 

1987: 

- FIAT – Em 1981, foi a primeira a gravar o VIN com 17 caracteres, ainda sem identificar o ano na 

10ª posição. Isto foi corrigido a partir de 1987; 

- Volkswagen – Em 1983 passou a gravar de acordo com a NBR 6066/80; 

- GM – Se adequou a norma em 1984;  

 FORD – Em 1984 passou a utilizar a marcação do NIV com 17 caracteres, mas com o ano na 11ª 

posição. Somente em 1987 isto foi corrigido. 

Aula 2 - Considerações Gerais sobre o 

VIN 

O VIN é uma combinação estruturada de 17 caracteres, designada a um veículo pelo fabricante 

para sua identificação. Estes caracteres podem ser: 
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Algarismos   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

Letras   A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. 

 

 Lembrando que as letras I, O e Q não podem ser utilizadas. 

Podem ser utilizados divisores* nos limites de cada linha, entre as seções do VIN e não devem 

ser impressos na documentação do veículo.  

Os divisores a serem usados são estabelecidos pelo fabricante, porém, não devem ser usados 

símbolos ou caracteres que possam ser confundidos com algarismos ou letras usados no VIN. 

*divisores são símbolos, caracteres ou delimitação física usados para separar as seções do 

número de identificação do veículo (VIN) ou indicar seus limites (início e fim). 

→Quando impresso em documentos, 

o VIN deve ser disposto em uma única 

linha sem espaços em branco e sem 

divisores entre as seções.  

 

Aula 3 - Estrutura do VIN 

O VIN é constituído por 17 caracteres alfabéticos ou numéricos, é dividido em três seções: 

- WMI – Identificador internacional do fabricante (World Manufacturer Identifier) 

Código designado a um fabricante de veículos a fim de permitir a sua identificação. Quando 

usado em conjunto com as outras seções do VIN assegura a unicidade do número de 

identificação para todos os veículos produzidos no mundo por um período de 30 anos. 

- VDS – Seção descritiva do veículo (Vehicle Descriptor Section) 

Código que fornece informações sobre as características gerais do veículo. 

- VIS – Seção indicadora do veículo (Vehicle Indicator Section) 

→ Quando gravado ou fixado ao 

veículo, o VIN pode ser disposto em 

uma ou duas linhas sem espaços em 

branco e sem omitir nenhuma seção. 
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Código constituído de uma combinação de caracteres designada pelo fabricante para distinguir 

um veículo do outro. Essa seção, em conjunto com a seção descritiva do veículo (VDS), assegura 

a unicidade do número de identificação de todos os veículos produzidos pelo fabricante por 

um período de 30 anos. 

 

A partir da 14ª posição os caracteres devem ser obrigatoriamente numéricos. 

 

Aula 4 - O Conteúdo do VIN 

1ª seção – WMI - Identificador Internacional do Fabricante. 

 

Seção correspondente às 3 primeiras posições do VIN, o WMI identifica o fabricante* do 

veículo e possui caracteres numéricos ou alfabéticos. 

 

*fabricante: É a pessoa, firma ou corporação sob a responsabilidade de quem um veículo é 

montado para formar uma unidade em condições de operação. 
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Seções do código VIN 
 

 

 

 

 

1ª posição: Identifica a área geográfica (continente de origem) – conforme a necessidade, mais 

de um caractere pode ser designado para uma mesma área geográfica. No Brasil é preenchido 

pelo número 9 indicando que o fabricante é da região sul do continente americano. 

2ª posição: Identifica o país de origem dentro de uma área geográfica específica. 

3ª posição: Identifica o fabricante dentro do país. Conforme necessidade, mais de um caractere 

pode ser designado para um mesmo país.  

O WMI possui algumas características importantes: 

→ Os códigos WMI designados a todos os fabricantes são registrados e cadastrados pela 

Organização Internacional. Este código WMI designado a um fabricante não deve ser 

designado a qualquer outro fabricante, pelo menos, durante trinta anos após esse código ter 

sido usado pela última vez; 

→ A combinação dos dois primeiros caracteres será designada a todos os países produtores 

de veículos por uma Organização Internacional sob autorização da ISSO – atualmente a SAE – 

Society of Automotive Engineers Inc (USA); 

→ O terceiro caractere, que completa o código WMI, será designado por uma organização 

nacional (no caso do Brasil, a ABNT) a todos os fabricantes com sede no país e comunicado à 

Organização Internacional para ser registrado e cadastrado;  
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→ A utilização do dígito 9 como terceiro caractere indica que seu fabricante produz menos de 

500 veículos por ano. Neste caso, a identificação do fabricante deve ser feita nos terceiro, quarto 

e o quinto caracteres (6ª, 7ª e 8ª posições) da seção descritiva do veículo – VDS.  A designação 

dessa utilização caberá à organização nacional. 

Os códigos dos países produtores de veículo são encontrados na tabela internacional de 

distribuição de códigos.  



 
Código da WMI de distribuição por país 

 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A África do Sul Costa do Marfim   

B Angola  Kenya Tanzânia   

C Daomé Malagasy Tunísia     

D Egito Marrocos Zâmbia     

E Etiópia Moçambique 
  

  

F Gana Nigéria     

G Madagascar   

Á
fr

ic
a 

H   

 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

J Japão 

K Ceilão Israel Corea do Sul   

L China 

M Índia Indonésia Tailândia     

N Iran Paquistão Turquia     

Á
si

a 

P Filipinas Singapura Malásia Bangladesh   
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R Amirados Árabes Taiwan Vietinam Arábia Saudita   
 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

S Reino Unido Alemanha Polônia   

T Suiça Republica Checa Hungria Portugal   

U   Dinamarca Irlanda Romênia   Eslováquia   

V Áustria França Espanha Iguslávia Croácia Estônia  

W Alemanha  Ocidental 

X Bulgária Grécia Holanda União Soviética Luxembugo Rússia 

Y Bélgica Finlândia Malta Suécia Noroega Bielorrússia Ucrânia 

Eu
ro

pa
 

Z Itália Eslovênia / Lituana   

 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 Estados Unidos 

2 Canadá 

A
m

ér
ic

a 
do

 
N

or
te

 

3 México Costa Rica   
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4 

5 
Estados Unidos 

 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

6 Austrália   

O
ce

an
ia

 

7 Nova Zelândia     

 

Segunda posição do código WMI 

 

Primeira 
posição 

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

8 Argentina Chile Equador Peru Venezuela     

9 Brasil Colômbia Paraguai Uruguai Trinidad e Tobago Brasil   

A
m

ér
ic

a 
do

 S
ul

 

0   

 

                                  

 

  
Cógido WMI dos países fabricantes de veículos conhecidos (5 min.) 

                  

 

  Possíveis países fabricantes de veículos (3 cada)                   

 

  Países que nunca deverão produzir veículos                   

 

  Códigos disponíveis                   



2ª Seção – VDS - Seção descritiva do veículo – VDS 
 

Seção correspondente a 6 posições do VIN, da 4ª à 9ª ,  o VDS  representa as características 

gerais do veículo e possui caracteres numéricos ou alfanuméricos. 

Seções do código VIN 

 

A codificação e a seqüência desta seção devem ser estabelecidas pelo fabricante.  

Caso o fabricante não necessite de todos os caracteres, os espaços não usados devem ser 

preenchidos por caracteres numéricos ou alfabéticos. 

 
3ª Seção – VIS - Seção indicadora do veículo (VIS)  

Seção correspondente a 8 posições do VIN, da 10ª a 17ª, a VIS distingue os veículos entre si. Ela 

é formada por caracteres numéricos ou alfabéticos, mas a partir da 14ª posição apenas 

caracteres numéricos podem ser usados.  

 

Seções do código VIS 

 

Quando as posições desta seção não forem preenchidas com caracteres significativos, 

estas devem ser preenchidas com número 0(zero). 
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Veículos do mesmo fabricante (WMI) e com as mesmas características gerais (VDS) somente 

podem ser identificados pela diferença existente na VIS. 

Essa seção, em conjunto com a seção descritiva do veículo (VDS), assegura a unicidade do 

número de identificação de todos os veículos produzidos pelo fabricante por um período de 30 

anos. 

 

10ª posição – Designa o modelo do veículo e deve ser 
preenchida por um caractere alfanumérico.  
 

A utilização do "ano-modelo" na 10ª posição foi vedada pela Resolução nº 691/88 do 

CONTRAN, que modificou a Resolução nº 659/85 do CONTRAN,  passando a utilizar  ano de 

fabricação na 10ª posição.  

A Resolução do CONTRAN nº 24/98 revogou a Resolução nº 659/85 e estabeleceu que o 10º 

dígito do VIN identificasse obrigatoriamente o modelo do veículo, sendo que o ano de 

fabricação deve ser gravado na estrutura ou em uma plaqueta. 

Todos os campos da 3ª seção quando não preenchidos com caracteres significativos devem ser 

preenchidos com o número 0 (zero). 

CÓDIGOS PARA DESIGNAR O ANO DE FABRICAÇÃO OU  
ANO-MODELO 
 

ANO CÓDIGO ANO CÓDIGO ANO CÓDIGO ANO CÓDIGO 

1971 1 1981 B 1991 M 2001 1 

1972 2 1982 C 1992 N 2002 2 

1973 3 1983 D 1993 P 2003 3 

1974 4 1984 E 1994 R 2004 4 

1975 5 1985 F 1995 S 2005 5 

1976 6 1986 G 1996 T 2006 6 

1977 7 1987 H 1997 V 2007 7 
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1978 8 1988 J 1998 W 2008 8 

1979 9 1989 K 1999 X 2009 9 

1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A 

11ª posição – Designa, se assim desejar o fabricante, a fábrica onde o veículo foi montado e 

deve ser preenchida por um caractere alfanumérico. 

12ª à 17ª posição – Individualizam cada veículo, conforme características gerais atribuídas 

pelo fabricante. 

As posições 12 e 13 podem ser preenchidas com caracteres alfanuméricos, enquanto as 
posições 14, 15, 16 e 17 devem ser preeenchidas obrigatoriamente por caracteres 
numéricos. 
 
Codificação (seqüência de caracteres que individualizam o veículo) e decodificação 
(significado de cada caractere) do VIN de cada veículo, de acordo com o respectivo 
fabricante. 
 
Cada fabricante cria, dentro dos padrões legais exigidos, a própria codificação para o VIN dos 
veículos por ele produzidos. Não é necessário decorar a decodificação de todos os veículos, mas 
é importante ter essa informação sempre disponível para consulta. 
 
 
Para decodificar o VIN, observe algumas dicas: 
 
 
 
 
A partir do exemplo acima, veja a seqüência indicada para a decodificação do VIN: 

 
1. Usando a tabela internacional, localize a região geográfica, na 1ª posição.  
 

 
 

 
2. Com a tabela internacional, localize o país em que o veículo foi fabricado (1ª e 2ª 

posições). 
 

9  B  W  Z  Z  Z  3  2  Z  F  P  0  2  7  0  0  0  
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3. Verifique na 3ª posição do VIN, a marca do veículo, consultando as tabelas dos 

fabricantes. Como cada fabricante utiliza a sua própria codificação, estas tabelas 
devem ser usadas para identificar o restante da especificação do veículo. Neste 
exemplo o veículo foi fabricado pela Volkswagen; 

 
4. Verifique qual é o tipo do veículo: passeio, utilitário (caminhão, ônibus, camioneta) 

ou motocicleta e localize a tabela respectiva. 
 

5. Na 10ª posição, verifique o ano ou modelo do veículo. Se tiver dificuldades procure a 
tabela de ano-modelo. Lembre-se das exceções: veículos passeio FORD e FIAT até 
1987; 

 
6. Procure a fase em que foi fabricado o veículo. Neste exemplo, a fase teve início no 

ano-modelo 1983 e terminou em julho 1995. 
 

7. Continue a decodificação. 
 

Essas dicas servem para todas as marcas e modelos de veículos fabricados a partir da 

observância da NBR 6066/80 pela respectiva montadora. 

 

Procure sempre atualizar as tabelas, pois os veículos são lançados no mercado quase 

todos os meses. 

Aula 5 - Localização do VIN  

De acordo com a NBR 6066/80 

→ O número de identificação do veículo (VIN) deve estar localizado no lado direito do veículo 

e, se possível, na metade dianteira; 
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→ Quando, por razões legais, o VIN deve ser lido da parte externa do veículo, ele deve ser 

localizado no interior do compartimento dos passageiros e adjacentes à coluna do pára-

brisa; 

→ O VIN deve ser localizado numa posição facilmente visível e de modo que evite a sua 

destruição ou alteração; e 

→ A localização do VIN deve ser descrita no “Manual do Proprietário” ou equivalente. 

Veja a localização do VIN nas principais marcas dos veículos de passeio: 
 

 



GRUPO Nº 1 
 
• Passat, Santana, Quantum 
• Voyage, Gol 
• Parati, Saveiro, Versailles 
• Royale, Golf, Polo até 2001 
• Laguna, Corolla, Peugeot, Twing 
• Ibiza Forester, Legacy, Imprenza 
• Peugeot – modelo 607 (francês) 
 
 

 
 
 
 
• Audi, Córdoba, Gran Vitara 
• Bora   
• Honda Civic (modelo antigo) 
• MB Classe A 
• Veículos importados  
(plaqueta lado esquerdo) 

GRUPO Nº 2 
 
• Corcel, Corcel II, Belina, Belina II 
• Del Rey, Pampa, até 1983 
• Alfa Romeo: a partir de 1981 
• EcoSport  
• FIAT 147  seus derivados 

• Fiat Uno 146 e seus derivados (até 1995) 
• Marea importado 
• Tipo e Tempra (até 1995) 
• Pólo (a partir de 2002) 
• Polo, KA , Fiesta

 

GRUPO Nº 3 
 
• Corcel II, Belina II após 1983 
• Del Rey, Pampa, após 1983 
• Escort, Fiesta, Courier, Apolo, Verona, Logus 
• Vectra, Kadett conversível, Corsa, Monza a partir 
de 1995 
• Fiat Uno 146 e seus derivados e linha Pálio a 
partir de 1995 
• Tempra a partir de 1996 e Prisma 
• Punto 
• GM – Monza até 1988 e linha Palio  

• GM – Chevy: atrás  do banco 
• VW – Kombi, a partir de 1983  
• Clio e Mégane 
• Meriva/Montana  
• Ômega nacional após 1996 e importado (banco 
dianteiro direito)  
• Stilo, KA/Focus, Tigra.  
(GM)/ Zafira / Astra 
• Logan. 
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GRUPO Nº 4 
 
• VW, Sedan 1200, 1300, 1500, 1600, Brasília, 
Variant, SP1, SP2, Karmannghia, Puma, Miura, 
MP Lafer, Bugre: túnel do chassi, sob o 
assento do banco traseiro. Fox 
• GM, Opala, Caravan: túnel do chassi sob o 

assento traseiro, até 1988/9 
• GM, Chevette: travessa de apoio do assento 
traseiro, lado  
direito, até 1988 1988

 

GRUPO Nº 5 
 
• GM, Marajó: interior do porta-malas, lado 
direito; a partir de 1989, o Monza, Chevette, 
Opala Caravan, Ômega, Suprema, Ipanema. 
Lumina. 

• VW – Kombi  até 1982 
• Renault ,Senic, Peugeot 206, Vectra  
• Ômega nacional até ano modelo 199

 

 
GRUPO Nº 6 
 
• GM – Chevette Hatchback, 4 portas 
• Kadett: interior do porta-malas, lado esquerdo 
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Aula 6 - Fixação do VIN   

De acordo com a NBR 6066/80, para a fixação do VIN no veículo há duas soluções* que, a 

critério do fabricante, podem ser adotadas simultaneamente no veículo: 

1ª solução – O VIN é gravado diretamente numa peça integrada ao veículo, podendo ser na 

estrutura do chassi. Em veículos com a estrutura integrada à carroceria, ele é gravado num 

componente que não seja facilmente removido ou substituído. Para essa solução a altura dos 

caracteres gravados deve ser de, no mínimo, 7mm. (O Art. 2º da resolução 659/85 mudou 

para 0,2 mm a profundidade mínima de gravação.) 

2ª solução – O VIN é gravado numa plaqueta que é fixada permanentemente ao veículo. 

Para esse tipo de solução a altura dos caracteres gravados deve ser de, no mínimo, 4mm. (O 

parágrafo 1º do Art. 2º da Resolução 659/85 modificou para 0,2mm a profundidade 

mínima de gravação.) 

* A Resolução 659/85 (alterada pela Resolução 691/88 e revogada pela Resolução 24/98) 
modificou o critério de fixação do VIN. 

 
Aula 7 – Resumo 

 

A NBR 3 Nº 6066/80 trouxe inovações fantásticas, pois com ela você é possível individualizar o 

veículo com maior precisão. Para relembrar fique atento nos pontos a seguir: 

Os veículos nacionais tipo passeio das principais montadoras passaram a ser codificados com 17 

caracteres a partir de:  

1981 – FIAT  1983 – VW  1984 –GM e Ford 
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→ A FIAT passou a gravar o NIV com 17 caracteres em 1981, sem designar o ano. A Ford 

começou em 1984, porém designando o ano na 11ª posição. As duas montadoras só passaram a 

gravar corretamente o NIV em 1987. 

O VIN passou a ser dividido em três seções:  

- WMI - A primeira identifica a região geográfica, o país e o fabricante. 

- VDS - Na segunda, a montadora descreve o veículo (número de portas, tipo de motor, tração, 

etc.). 

- VIS - A terceira indica o ano-modelo ou o ano de fabricação do veículo, bem como o local onde 

foi fabricado e o número seqüencial de montagem.    

→ A 10ª posição indicará o ano-modelo ou o ano de fabricação do veículo, ou seja, se você 

tiver interesse de saber o ano de um veículo fabricado a partir de 1983 é só verificar a 10ª 

posição do NIV e consultar a tabela de ano de fabricação ou ano-modelo. 
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Módulo 2 – Leis e resoluções que 
dispõem sobre a identificação veicular 
 

Neste módulo, você estudará os principais textos legais relacionados à identificação 

veicular. 

 
Para facilitar seu estudo eles foram agrupados por assunto e distribuídos em 4 aulas: 
 
→ Crimes relacionados à Identificação Veicular e as penas decorrentes, segundo o 
Código Penal 
 
→ Critérios de Identificação de Veículos 
 
→ Sistema de Identificação de Placas e suas Especificações  
 
→ Carteira Nacional de Habilitação 
 
A NBR 6066/80 é uma norma técnica e não uma Lei, mas as suas normatizações 

subsidiaram e continuam como base de toda a legislação referente à identificação 

veicular. 
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Aula 1 - Crimes relacionados à 
Identificação Veicular e as penas 

decorrentes  
 

 
A Lei nº 9.426/96, de 24 de dezembro de 1996, 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm)  alterou o Decreto-lei n° 2.848, 
de 7 de de dezembro de 1940 - Código Penal – Parte especial, no que diz respeito à 
receptação qualificada e à adulteração de sinal identificador de veículo 
automotor. Essa Lei auxiliou a colocar fim nas dúvidas que o servidor da área de 
Segurança Pública tinha sobre como apreender um veículo e como providenciar o 
enquadramento do condutor e/ou da pessoa ou grupo criminoso envolvido em 
falsificá-lo. 
 
Veja alguns dos artigos do Código Penal (após ter sido atualizado pela Lei nº 9.426/96) 
que reforçam os tipos de crime relacionados à identificação veicular. 
 

 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência: 
 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
(...) 
 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
(...) 
 
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior; 
 
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 
 
§ 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 
(quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) 
anos, sem prejuízo da multa. 

Art. 155  Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
 § 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor 
que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 
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Art. 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou 
alheio,coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 
adquira, receba ou oculte: 
Pena – Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Receptação qualificada 
§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 
montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve 
saber ser produto de crime: 
Pena – Reclusão, de três a oito anos, e multa. 
 § 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer 
forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. 
§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor 
e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio 
criminoso: 
 Pena – Detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. 
 § 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do 
crime de que proveio a coisa. 
§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração 
as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no 
§ 2º do Art. 155.  
§ 6º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 
prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. 
 

Art.309 
Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro, falsa qualidade para promover-lhe a entrada em 
território nacional: 
Pena – Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Art. 310 Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor 
pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a 
posse de tais bens: 
Pena – Detenção, de seis meses a três anos, e multa. 
 

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor  
Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de 
veículo automotor, de seu componente ou equipamento:  
Pena – Reclusão, de três a seis anos, e multa. 
§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a 
pena é aumentada de um terço. 
§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o 
licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo 
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indevidamente material ou informação oficial. 

 
Aula 2 - Critérios para identificação de 

veículos 
 
A Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, estabelece o critério de identificação de 
veículos, a que se refere o Art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro, destacando em seu 
Artigo 1º que: 
 

Art 1º  Os veículos produzidos ou importados a partir de 10 de janeiro de 1999, para 
obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma desta 
Resolução. 
 
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo, os tratores, os veículos 
protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares 
operacionais das Forças Armadas.   
 

Embora a Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, tenha revogado as Resoluções nº 

659/85 e nº 691/88, é importante conhecê-las, pois os veículos fabricados na época de 

sua vigência seguem os critérios estabelecidos por elas. 

Veja a seguir os principais pontos da Resolução n° 24: 

Gravação do VIN no chassi ou monobloco 

 

Art. 2º A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, 

deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as 

especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 nº 6066 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em profundidade mínima de 0,2mm. 

 

 

 



 
 
Curso Identificação Veicular – Módulo 2 
SENASP/MJ - Última atualização em 09/05/2008 

                                            Página 5 
 

 
 
 

 

 

Art. 2º 

§ 1º Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no 

mínimo, com os caracteres VIS (número seqüencial de produção) previsto na NBR 3 nº 

6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 

0,2mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando 

de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de 

tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:  

I  – Na coluna da porta dianteira lateral direita; 

II – No compartimento do motor; 

III – Em um dos pára-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes; e 

IV – Em, pelo menos, dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, 

excetuados os quebra-ventos. 

 

Outras modificações: 

 

A Resolução nº 24/98 do CONTRAN também: 

 

- Eliminou a obrigatoriedade da colocação da etiqueta no assoalho.  

- Modificou o teor do caractere da 10ª posição do NIV, que deixou de representar o ano 

de fabricação do veículo e passou a indicar o modelo.  

- Instituiu uma plaqueta ou etiqueta destrutível quando de sua remoção com a inscrição 

do ano de fabricação do veículo. 

 

No período de vigência da Resolução nº 691/88, ou seja, de 1988 a 1998, era obrigatório 

inserir, na 10ª posição do NIV, o caractere representativo do ano de fabricação do 
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veículo. Portanto, quem examinar veículos fabricados nessa época, deverá estar atento 

à codificação respectiva. 

 

Aula 3 - Sistema de Identificação de 

Placas 
 

Nesta aula, você estudará a Resolução nº 45, de 21 de maio de 1998, e a resolução 231, 

de 15 de março de 2007 (que modificou e revogou a Resolução nº 45 /98).  

 

A Resolução nº 45, de 21 de maio de 1998 estabelece o Sistema de Placas de 

Identificação de Veículos, disciplinado pelos Artigos 115 e 221 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

A Resolução nº  231, de 15 de março de 2007, modificou e revogou a Resolução 

45/98. 

 

As placas dos veículos particulares, de aluguel, oficial, de experiência, de aprendizagem 

e de fabricante devem possuir suas placas dianteira e traseira nas seguintes dimensões:  

- Altura (h) = 130 mm; e  

- Comprimento (c) = 400 mm. 

 

A Resolução nº 45/98, anterior à Resolução nº 231/2007, admitia 10% de variação para 
mais ou para menos, nas dimensões das placas. 
 

As placas dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas 

afixadas, a sigla identificadora da Unidade da Federação e o nome do Município de 

registro do veículo, exceto nas placas dos veículos oficiais, de representação, aos 

pertencentes a missões diplomáticas, às repartições consulares, aos organismos 
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internacionais, aos funcionários estrangeiros administrativos de carreira e aos peritos 

estrangeiros de cooperação internacional.  

A placa de identificação será lacrada na parte estrutural do 
veículo em que estiver instalada (pára-choque ou carroceria). 
 
         Resolução nº 231, de 15 de março de 2007 
 
O código do fabricante da placa e a data de fabricação é gravado em baixo relevo.  
O lacre plástico possui a informação de onde este foi lacrado. 
 
A Resolução nº 231/2007, que estabelece o Sistema de Placas de Identificação de 
Veículos, não especifica cor para os lacres. Apenas estabelece que deverão ter 
dimensões mínimas de 15 x 15 x4mm e que "Os veículos após identificados deverão ter 
suas placas lacradas à estrutura, com lacres de uso exclusivo, em material sintético 
virgem (polietileno) ou metálico (chumbo). Estes deverão possuir características de 
inviolabilidade e identificado o Órgão Executivo de Trânsito dos estados e do Distrito 
Federal em sua face externa, permitindo a passagem do arame por seu interior." 
 
O RENAVAM criou placas de cor cinza com três letras e quatro números para os veículos 
particulares, e, distribuiu seqüências específicas aos Estados da Federação. De acordo 
com a Tabela de Destinação de Placas, você sabe onde o veículo foi emplacado pela 
primeira vez. Observe que as letras são agrupadas na ordem alfabética convencional, 
tendo-se utilizado o alfabeto completo, inclusive com as letras K, W e Y.  
Exemplo: 
 

 
 

  
 Nem todo veículo com placa iniciada em “J” foi emplacado no DF, pois outros estados 
também foram contemplados com esta letra (BA, AM, MT e PA), por isso, é importante 
observar o agrupamento de letras fornecido na tabela. 

 

 

 

JDR-0001 É um veículo emplacado no Distrito Federal. 
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Tabela de Destinação de Placas 

 
UF DATA INAUGURAL SÉRIE INICIAL SÉRIE FINAL 
PR 20/02/90 AAA - 0001 BEZ - 9999 
SP 18/10/91 BFA - 0001 GKI - 9999 

MG 01/08/91 GKJ - 0001 HOK - 9999 
MA 04/11/91 HOL - 0001 HQE - 9999 
MS 05/11/91 HQF - 0001 HTW - 9999 
CE 17/03/92 HTX - 0001 HZA - 9999 
SE 13/07/92 HZB - 0001 IAP - 9999 
RS 22/09/92 IAQ - 0001 JDO - 9999 
DF 03/08/92 JDP - 0001 JKR - 9999 
BA 28/12/92 JKS - 0001 JSZ - 9999 
PA 20/07/93 JTA - 0001 JWE - 9999 
AM 05/08/93 JWF - 0001 JXY - 9999 
MT 13/09/93 JXZ - 0001 KAU - 9999 
GO 09/11/93 KAV - 0001 KFC - 9999 
PE 29/03/94 KFD - 0001 KME - 9999 
RJ 21/03/94 KMF - 0001 LVE - 9999 
PI 28/03/94 LVF - 0001 LWQ - 9999 
SC 05/10/94 LWR - 0001 MMM - 9999 
PB 30/06/95 MMN - 0001 MOW - 9999 
ES 22/01/96 MOX - 0001 MTZ - 9999 
AL 23/05/96 MUA - 0001 MVK - 9999 
TO 06/11/96 MVL - 0001 MXG - 9999 
RN 12/11/97 MXH - 0001 MZM - 9999 
AC 10/03/98 MZN - 0001 NAG - 9999 
RR 18/06/98 NAH - 0001 NBA - 9999 
RO 08/06/98 NBB - 0001 NEH - 9999 
AP 28/06/98 NEI - 0001 NFB - 9999 

  
Fonte: RENAVAM 
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LIBERAÇÃO DE NOVAS FAIXAS DE PLACAS (tabela atualizada até março de 2008): 
 

UF DATA DA LIBERAÇÃO SÉRIE INICIAL SÉRIE FINAL 
GO 28/08/03 NFC-0001 NGZ-9999 
MA 12/06/06 NHA-0001 NHT-9999 
PI 08/03/07 NHU-0001 NIX-0999 

MT Agosto/07 NIY-0001 NJW-9999 
GO 22/11/07 NJX-0001 NLU-9999 
AL 03/03/08 NLV-0001 NMO-9999 

 
Fonte: DENATRAN 
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Aula 4 - Carteira Nacional de Habilitação 
 
A Resolução nº 192, 30 de março de 2006, que regulamenta a expedição do 
documento único da Carteira Nacional de Habilitação, considerada novíssima, com 
novo: 

- leiaute; e  

- requisitos de segurança.  
 

Histórico 
 
A carteira antiga regulamentada pela Resolução nº 734/89 não oferecia espaço para 

fotografia e possuía poucos detalhes de segurança. 

  

                

 A Resolução nº 71/98 (considerada nova) trouxe muitas inovações, incluiu fotografia e 

detalhes de segurança contra falsificações, como também passou a ser aceita como 

documento de identidade.  

Carteira antiga 

Carteira nova 
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Hoje, a mais nova Carteira Nacional de Habilitação, regulamentada pela Resolução nº 

192/2006, além de atestar a aptidão do cidadão para a condução de veículos, incluiu 

mais detalhes de segurança.  

Resolução nº 192/2006 

Os principais pontos da Resolução nº 192/2006, são: 

Art. 2º O documento de Habilitação terá 2 (dois) números de identificação nacional 

e 1 (um) número de identificação estadual, que são: 

I – O primeiro número de identificação nacional – Registro Nacional – será gerado pelo 

sistema informatizado da Base Índice Nacional de Condutores – BINCO, composto de 9 

(nove) caracteres mais 2 (dois) dígitos verificadores de segurança, sendo único para 

cada condutor e o acompanhará durante toda a sua existência como condutor, não 

sendo permitida a sua reutilização para outro condutor. 

II – O segundo número de identificação nacional – Número do Espelho da CNH – será 

formado por 8 (oito) caracteres mais 1 (um) dígito verificador de segurança, autorizado 

e controlado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, e identificará cada 

espelho de CNH expedida. 

(a) O dígito verificador será calculado pela rotina denominada de “módulo 11”.) 

III – O número de identificação estadual será o número do formulário RENACH, 
documento de coleta de dados do candidato/condutor gerado a cada serviço, 
composto obrigatoriamente, por 11 (onze) caracteres, sendo as duas primeiras posições 
formadas pela sigla da Unidade da Federação expedidora facultada a utilização da 
última posição como dígito verificador de segurança. ( a)  O número do formulário 
RENACH identificará a Unidade da Federação onde o condutor foi habilitado ou realizou 
alterações de dados no seu prontuário pela última vez. b) O formulário RENACH que dá 
origem as informações da BINCO e autorização para impressão na CNH deverá ficar 
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arquivado em segurança, no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal.) 
 
 

As dimensões da nova Carteira Nacional de Habilitação – CNH, são:  

 

 

Nas próximas páginas você verá as características de segurança da nova CNH.  

 

 

 

 

 

 

Documento aberto – 85 x 120mm; 

 

Documento dobrado – 85 x 60mm. 
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Características de segurança da nova CNH 

 
Parte superior 

 
 
1 - Foto personalizada, não impacto em policromia, com alta definição. 
 
2 - Filigrama negativa incorporando textos de identificação. 
 
3 - Fundo invisível sensível à luz ultravioleta (Brasão da República, Bandeira do Brasil e 
geométrico positivo) 
 
4 - Fundo off-set numismático duplex, com brasão da República incorporado. 
 
5 - Microtexto positivo e negativo com falha técnica em talho-doce. 
 
6 - Personalização não impacto à cores (VERMELHO) 
 
7- Papel de segurança (“Mould Made”) 
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8 - Texto de identificação e numeração tipográfica com dígito verificador, sensível à luz 
ultravioleta. 
 
9 - Fundo anti-scanner duplex, tarja geométrica positiva e microletra negativa “CNH”. 
 
10 - Brasão da República em talho-doce. 
 

Parte inferior 

 
1 - Fundo off-set numismático duplex, com bandeira estilizada. 
 
2 - Microtexto positivo e negativo com falha técnica em talho-doce. 
 
3 - Registro coincidente (See-through) 
 
4 - Número identificador da CNH criptográfico. 
 
5 - Filigrama negativa incorporando textos de identificação 
 
6 - Holograma 
 
7 - Fundo geométrico positivo em off-set 
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8 - Fio de microtextos positivos “DENATRAN” em talho-doce 
 
9 - Fundo anti-scanner duplex, tarja geométrica positiva e microletra negativa “CNH” 
 
10 - Texto de identificação e numeração tipográfica com dígito verificador, sensível à luz 
ultravioleta. 
  
11 - Imagem latente “Original” 
 
 

O DENATRAN em http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm possui em sua página o 

link, sempre atualizado, para as Resoluções do CONTRAN. Consulte para obter mais 

informações. 
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Aula 5 – Resumo 

Os principais temas abordados neste módulo foram: 

 
- A Lei nº 9.426/96 estabelece as penas para os crimes relacionados à identificação 
veicular; 
 
- A Resolução nº 24, de 22 de maio de 1998, onde o critério de identificação de veículos 

é estabelecido, a que se refere o Art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro; 

 

- A Resolução nº 231, de 15 de março de 2007, as placas dianteira e traseira deverão 

conter, gravados em tarjetas removíveis a elas afixadas, a sigla identificadora da 

Unidade da Federação e o nome do Município de registro do veículo, exceto nas placas 

dos veículos oficiais, de representação, aos pertencentes a missões diplomáticas, às 

repartições consulares, aos organismos internacionais, aos funcionários estrangeiros 

administrativos de carreira e aos peritos estrangeiros de cooperação internacional. A 

placa de identificação será lacrada na parte estrutural do veículo em que estiver 

instalada (pára-choque ou carroceria). 

 

- A Resolução nº 192, de 30 de março de 2006, regulamenta a expedição do 

documento único da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, com novo leiaute e 

requisitos de segurança. 
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Módulo 3 – O Sistema RENAVAM 

Neste módulo você irá estudar a definição, o histórico, e as mudanças importantes introduzidas 

pelo sistema RENAVAM. 

 

 

Se até o momento você respondia que RENAVAM é apenas o Registro Nacional de Veículos 

Automotores, espere até o final da leitura desta aula, pois você descobrirá muito mais 

informações a respeito do projeto que implementou uma série de mudanças que auxiliam a 

identificação veicular.  

Aula 1 – Definição, histórico e objetivos 

O RENAVAM é um sistema informatizado destinado a integrar as informações sobre todos 

os veículos produzidos ou em circulação no território nacional. 

Histórico 

Com a extinção da Taxa Rodoviária Única - TRU e a criação do IPVA*, as informações sobre 

veículos e seus proprietários passaram a ser administradas unicamente pelos DETRANs, no 

âmbito de cada Estado. Com isso, os dados cadastrados atendiam apenas às necessidades 

específicas locais, não possibilitando uma consolidação em nível nacional. 

*IPVA – Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores – De responsabilidade da 

Secretaria da Fazenda, esse imposto é cobrado na época do licenciamento anual do veículo. 

(Fonte: http://www.pr.gov.br/mtm/informacoes/glossario.shtml) 

Você sabe o que é RENAVAM? 
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O Ministério da Justiça, sentindo essa carência, regulamentou, em 06 de março de 1986, o 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, padronizando, em nível nacional, 

as informações relativas a veículos automotores administradas pelos Órgãos Estaduais de 

Trânsito. 

Objetivos do Projeto RENAVAM 

A idéia central do Projeto RENAVAM foi obter informações sobre a frota nacional de 

veículos automotores por meio da interligação das Bases de Dados Estaduais. 

As informações tornaram-se acessíveis através de recursos de teleprocessamento, 

possibilitando o alcance dos seguintes objetivos:  

→Individualizar a identificação veicular (principal objetivo técnico); 

→Desburocratizar os órgãos de trânsito; 

→Recadastrar a frota nacional; 

→Uniformizar procedimentos; 

→Reduzir a impunidade; 

→Disponibilizar informações mais confiáveis sobre a frota nacional; 

→Eliminar agentes intermediários; 

→Combater a corrupção; e  

→ Instrumentalizar ações de combate a roubos/furtos de veículos. 
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Aula 2 - Mudanças do sistema RENAVAM 

Placa-modelo dos veículos 

Na execução do projeto RENAVAM foi prevista a mudança do modelo da placa padrão nacional, 

para possibilitar a individualização dos veículos também nesse aspecto. 

As placas de duas letras e quatro números forneciam cerca de seis milhões e meio de 

combinações, quantidade insuficiente e que ocasionava sua duplicação ou triplicação frente à 

frota nacional, estimada na época em dezoito milhões de veículos. 

 

O modelo da placa substitutiva, hoje utilizada, apresenta sete caracteres, sendo três letras e 

quatro números, permitindo cento e setenta e cinco milhões de combinações. Esses caracteres 

identificam o veículo, enquanto que as cores indicam a finalidade de utilização.  

Placa-modelo dos veículos 

De acordo com a finalidade de utilização dos veículos, suas placas devem seguir a seguinte 

combinação de cores: 
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Cores Utilização 

Fundo cinza com caracteres 

pretos. 

Veículos particulares, em 

substituição à tradicional 

amarela. 

Fundo vermelho com caracteres 

brancos. 

Táxis, ônibus, caminhões e 

camionetas de aluguel. 

Fundo branco com caracteres 

pretos. 

Carros Oficiais pertencentes à 

União, ao Estado ou ao Município. 

 
A implantação da nova placa fez parte de uma ação conjunta dos Governos Estaduais e Federal 
dentro do Projeto RENAVAM, tendo como gestor o DENATRAN. 
 
Existem ainda outros tipos de placas com finalidades específicas: 
 

CORES Utilização 
Fundo preto com caracteres dourados.  
A placa apresenta o Brasão da República do 
lado esquerdo. 

Carros oficiais de prefeitos, presidentes da 
câmara, do senado, de assembléias e 
ministros de tribunais. 

Fundo verde com caracteres brancos. Veículos em experiência ou em fase de 
testes pelas montadoras. 

Fundo azul com caracteres brancos. Missão Diplomática, Corpo Diplomático ou 
Consular, Organismo Consular ou 
Internacional, e Acordo de Cooperação 
Internacional. 

Fundo preto com caracteres cinzas. Veículos de colecionadores. 
Fundo branco com caracteres vermelhos. Veículos de auto-escola. 
 

Forma de cadastramento dos veículos 

No sistema antigo, o controle do Governo, era baseado nas informações das notas fiscais dos 

veículos.  

No Sistema RENAVAM, as informações fornecidas pela montadora são os dados utilizados 

para controle dos veículos.  

Esses dados (pré-cadastramento) são inseridos na Base de Índice Nacional - BIN e são 

utilizados pelos DETRANs na emissão dos documentos dos respectivos veículos. 
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Aula 3 - O Projeto RENAVAM 

O projeto RENAVAM foi concebido em módulos, com as seguintes finalidades:  

→ Pré-Cadastramento - Cadastro dos dados de componentes e características dos veículos 

automotores na CENTRAL RENAVAM (Base Índice Nacional – BIN).  

→ Atualização Cadastral - Registro na CENTRAL RENAVAM de toda atualização ocorrida com 

os dados do veículo, desde o primeiro registro até a sua baixa final, incluindo mudança de 

propriedade, mudança de características e transferência para outra Unidade da Federação, com 

ou sem troca de proprietário. 

→ Roubos/Furtos - Registro na CENTRAL RENAVAM, através dos Órgãos de Segurança 

Estaduais, das informações de ocorrência de roubo/furto, recuperação ou devolução de um 

veículo. 

→ Multas - Permitem aos Órgãos Autuadores o controle e a cobrança efetiva das multas 

resultantes de infrações cometidas por um veículo em outra Unidade da Federação, que não a 

de seu licenciamento ou em Rodovias Federais. 

→ Controle de Fronteiras - Controla a permanência, em território nacional, de veículos 

licenciados em outros países, inclusive com a cobrança de multas de infrações de Trânsito 

cometidas por seus condutores; e a saída de veículos licenciados no país para o estrangeiro. 

→ Estatísticas – A partir das informações da CENTRAL RENAVAM, são geradas estatísticas, que 

ficam disponíveis em terminais para consultas e em relatórios editados periodicamente. 
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→ Consultas - Permitem o acesso às informações, na CENTRAL RENAVAM, por qualquer 

usuário devidamente credenciado pelo DENATRAN, via terminal de vídeo ou telex. 

→ Controle Gerencial - Fornece ao DENATRAN, como gestor do projeto, informações 
atualizadas sobre o processamento do sistema, permitindo o controle sobre quem acessa ou 
fornece as informações. 

Aula 4 - Usuários das informações do 
RENAVAM: 

 
Os usuários efetivos e potenciais das informações do RENAVAM, em 
https://denatran.serpro.gov.br/index2.htm, são: 
 
Órgãos de trânsito e transporte 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN 
Departamentos de Trânsito – DETRANs (âmbito estadual) 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte - DNIT  
Departamentos de Estradas e Rodagens – DERs  (âmbito estadual) 
Órgãos Municipais de Trânsito  
 
Órgãos de Segurança Pública 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
Departamento de Polícia Federal 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
Delegacias de Roubos e Furtos de Veículos 
Polícias Militares 
Polícias Civis 
 
Órgãos fazendários 
Secretarias Estaduais da Fazenda 
Secretarias da Receita Federal 
 
Entidades privadas 
Seguradoras 
Montadoras  
Revendedoras de Veículos 
CNTT – Confederação Nacional dos Transportes Terrestres 
 
NTC – Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
Público em geral e outros. 
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Aula 5 - Resumo 
 
O RENAVAM é um sistema informatizado destinado a integrar as informações sobre todos os 
veículos produzidos ou em circulação no território nacional. 
 
Na execução do projeto RENAVAM foi prevista a mudança do modelo da placa padrão 
nacional, para possibilitar a individualização dos veículos também nesse aspecto. 
 
Atualmente, as placas utilizadas apresentam sete caracteres, sendo três letras e quatro 
números, permitindo cento e setenta e cinco milhões de combinações. Esses caracteres 
identificam o veículo e as cores indicam a finalidade de utilização.  
 
No Sistema RENAVAM o cadastramento é realizado a partir das informações fornecidas 
pela montadora. Esses dados (pré-cadastramento) são utilizados pelos DETRANs na emissão 
dos documentos do veículo. 
 
O RENAVAM foi concebido em módulos, com as seguintes finalidades: pré-cadastramento, 
atualização cadastral, roubos/furtos, multas, controle de fronteiras, estatísticas, consultas 
e controle gerencial.   
 
Os órgãos de trânsito e transporte, de Segurança Pública, fazendários e entidades privadas 
são usuários efetivos e potenciais das informações do RENAVAM. 
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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).   
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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. 
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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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