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1. Localização do número identificador veicular - NIV dos principais veículos da
montadora Fiat de fabricação nacional.

Para todos os profissionais envolvidos na identificação veicular, é de suma
importãncia ter o conhecimento da localização do NIV (Número de Identificação
Veicular), popularmente conhecido como chassi, gravados nos veiculos dos diversos
modelos do fabricante "Fia!", em circulação no território nacional, bem como das
mudanças que ocorrem ao passar dos anos.

Através deste conhecimento pode-se detectar determinados tipos de fraude,
praticado por meliantes, que alteram a padronização do fabricante.

Veremos as indicações abaixo:

ATÉ 1995 -1995
Compartimento do para
lama (lado direito).
- Uno - Prêmio
- Pick-up - Elba
- Fiorino - Tempra

45



46

EMBAIXO DO BANCO
DO CARONA.

(Atrás do banco)

- Palio - Strada

A PARTIR DE 1995 - 1996
Assoalho ao lado do carona

(lado direito).
- Uno - Marea
- Fiorino - Stilo
- Tempra - Palio
- Siena - Punto
- Brava - Idea

TORRE DO AMORTECEDOR
(Lado direito)

- Marea Weekend
- Tempra Importado
- Tipo Importado



LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA
DESTRUTIVA

As etiquetas autocolantes destrutiveis. de acordo com a Resolução do COTRAN
número 695-85. deveram constar nos seguintes locais:

Foto ilustrativa

ETIQUETA DESTRUTIVA

Q) Próximo coluna do amortecedor ou (dentro do caput).

o Coluna da porta lado do carona.

@ Assoalho embaixo do banco.

Algumas montadoras já estão diversificando. usando também o lado direito
do veículo (atrás do banco do motorista).
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LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO
IDENTIFICADOR DO MOTOR

@ @@
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~ Número localizado na frente, lado esquerdo do motor com o ângulo de visão
~ porclma.

@ Número localizado na frente ,lado direito do motor com ângulo de visão por
cima. Neste caso atualmente é mais comum no modelo Stilo (motor
GM).

@ Número localizado por Irás, lado direito do motor com o ângulo de visão por
cima. Em alguns modelos vista pela lateral do motor - Tempra, Prêmio e
outros.



TIPOS DE ADULTERAÇÕES
"Adulterações Tipo Implantes"

Localização do NIV no Fiat-Uno

Localização do NIV no Fial- Tempra

Pontos de solda envolvendo o NIV

Pontos de solda envolvendo a
torre de amortecedor

Fiat- Tempra - 1993 - Adulterado NIV Implantado ao veiculo Tempra
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"Adulterações nos Caracteres"

NIV de um veiculo Fiat-Plck-UpTrekklng,
ano 1997.

NIV de um veiculo FiaI-UnoMllle SX
1.0/E SPI, ano 1997.

NIV de um veiculo Fiat-Worl<lng1.6
16 v, ano 2003.

NIV de um veiculo FiaI-Furgão 1.5
(Niv Implantado,adulterado e simulado

uma regravação)
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Denlre esles, existem outros tipos de adulterações que já fazem parte do
cotidiano nas investigações da identificação veicular.
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