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INTRODUÇÃO

Em nosso país o furto/roubo de veículos tem
sido um desafio para o Sistema de Segurança
Pública, pois a cada dia aumenta este tipo de
crime e grande parte destes veículos
simplesmente somem, cremos que boa parte
deles foram fraudados (adulterados,
remarcados ou “clonados”.... ). Nesta palestra
estarei mostrando como eles fazem e como
podemos recuperar estes veículos.



FONTE MININSTÉRIO DA JUSTIÇA



Regravação legal ou ilegal

Adulteração

Enxerto

Transplante

Dublê

TIPOS MAIS COMUNS DE 
FRAUDES



Remoção ou recobrimento da
codificação original e posterior
gravação de uma nova codificação.

Regravação ilegal



Ferrari  NIV REGRAVADO









Ferrari

Etiqueta adesiva com a VIS e a etiqueta 

com o ano de fabricação (originais)



Plaqueta metálica original



ANTES

DEPOIS



ANTES

DEPOIS







Adulteração

 Regravação parcial ou total sobre a 
codificação original, aproveitando 

alguns de seus traços



Enxerto ou implante

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

outra codificação.



Implante       



Implante



Implante



Transplante

Substituição da peça suporte onde deveria se 
encontrar a codificação original.



Dublê ou duplex

 Esse tipo de fraude consiste em utilizar 
os documentos de um veículo em outro 
semelhante furtado. Prática mais 
comum hoje em dia.



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



Transplante e emenda de carroceria



VEÍCULO SUSPEITO

»Massa original



VEÍCULO SUSPEITO



VEÍCULO SUSPEITO

Etiqueta do

compartimento

do motor,

apresenta

vestígios de

manuseio.



VEÍCULO SUSPEITO

Etiqueta da 

coluna da 

porta, 

apresenta

vestígios 

de

manuseio.



VEÍCULO SUSPEITO

Etiqueta do 

assoalho, 

apresenta

vestígios 

de

manuseio.



VEÍCULO SUSPEITO

Visualização 

do local das 

etiquetas.



VEÍCULO SUSPEITO

Exame da 

VIS nos 

vidros 

(pára-brisa).



Exame da VIS nos vidros 

(vidro traseiro).



Exame do 

número do 

motor.



VEÍCULO SUSPEITO



VEÍCULO SUSPEITO



ESTADO ORIGINAL DO VEÍCULO



Emenda de carroceria 

(veículo acidentado).



Emenda de carroceria (veículo 

acidentado).



Emenda de carroceria 

(veículo acidentado).



Emenda de Assoalho 



Emenda de carroceria 

(veículo acidentado).



REGRAVAÇÃO LEGAL



Como identificar a fraude?

 Verifique todos os pontos de gravações do 
NIV (plaqueta, etiqueta e o  gravado no 
monobloco).

 Verifique os dados constantes no 
documento do veículo.

 Verifique os documentos, se são autênticos 
ou não.

 Verifique as características físicas do NIV.

 Verifique o número do motor e câmbio.



Como examinar a codificação 
que identifica o veículo

 Exame do número de chassi nos vidros

 Exame das etiquetas.

 Verifique se há soldas “estranhas”.

 Verifique o número de chassi gravado no 
monobloco do veículo.

 Verifique o ano/modelo do veiculo 
(consultar tabela)



Localização do NIV
Veículo tipo Passeio



Localização do NIV de Veículos  

Tipo Utilitário



















Apetrechos para adulteração 
do NIV

 Com as novas tecnologias, os 
adulteradores se aperfeiçoam cada vez 
mais. Há aproximadamente cinco anos, 
as adulterações eram grotescas, desde 
os tipos de soldas até os modelos de 
punções que não tinham uma boa 
qualidade e semelhança com os 
utilizados pelos fabricantes.













EXEMPLOS DO NIV:

Original

VW, Parati, 97



Original

VW, Santana, 98



Original

VW, Golf nacional, 99/00



Original

VW, Kombi, 96



Original

GM, Corsa, 98



Original

GM, Vectra GLS,2000



Original

Fiat, Pálio, 97



Original

Fiat, Siena, 2003



Original

Ford, Focus, 2001



Original

BMW, 328I, 96



Original

Honda Civic, 98



Original

Renault, Mégane Senic, 2001



Original

Mitsubishi, L200, 2003/2004

Superfície suporte não limpa

Superfície suporte limpa



Regravado legalmente



Regravado   



GM/Blazer Adulterada (Série)



GM/Blazer Adult. (nºs orig. e nºs reg.)



GM/Blazer Adulterada (etiq. orig. NIV reg.)



VW Polo adulterado



VW Polo NIV adulterado.



Motor GM/VECTRA (regravado)



Moto – NIV Adulterada















Audi

Adulterado (Regravado)



Audi

Adulterado



Audi

Adulterado



Audi

Adulterado

6 2
Adulteração vista

pelo verso



Audi

Adulterado

Etiqueta

adulterada



Audi

Adulterado



Audi

Adulterado

9 3 U M A 4 8 L X Y 4 0 0 6 6 9 0



Audi

Adulterado 

9 3 U M A 4 8 L X Y 4 0 0 6 6 9 0



Audi

Adulterado 

Etiqueta adesiva com a VIS não original



Audi

Adulterado

Número 9 adulterado, simulado 

para o número 8.



Audi

Câmbio original



Vectra

(Regravado)



Vectra

(Regravado)



Vectra

(VIS - Regravada)



Motor Vectra

(Transplante)



Motor Vectra

(Transplante)



Motor Vectra

(Transplante)



NIV suprimido



Veículo desmontado
















