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O esquema funcionava dentro de um 
apartamento de classe média, na Zona 
Norte da Capital. A Brigada Militar 

encontrou uma fábrica de placas falsas 
após apreender um adolescente que 
dirigia um carro roubado na Vila Nazaret, 
na Zona Norte de Porto Alegre. De 
acordo com a polícia, o menor disse que 
iria até um apartamento para pegar 
placas novas para uma EcoSport que 
havia sido roubada. No local, foi 
encontrado um homem, de 23 anos, 
fabricando placas. No apartamento 
haviam dezenas de placas falsificadas 
ou de carros que tinham sido roubados 

Brigada Militar fecha fábrica de placas falsas em Porto Alegre

POR DENTRO DOS DETRANs

Os departamentos de trânsito de todo 
o Brasil estão se mobilizando para a 
implantação das placas Mercosul. O 
DETRAN-SE está acompanhando de 
forma presencial as reuniões e 
discussões com técnicos da área de 
planejamento e de tecnologia da 
informação. A Resolução prevê até o 
final de dezembro deste ano, que 
todos os estados já estejam com a 
nova placa, e o estado do Sergipe 
pretende atender o estabelecido pelos 
órgãos federais. O DETRAN-SE vem 
apoiando e fomentando a utilização de 
tecnologia na prevenção e combate às 
a d u l t e r a ç õ e s  d e  v e í c u l o s , 
estabelecendo esse controle hoje não 
através das placas, mas com a vistoria 
eletrônica e com o controle de 
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documentação. Com a implantação 
das placas do Mercosul, outras formas 
de controle serão possíveis. As 
adequações nas rotinas de produção 
pretende ser o maior aliado no 
combate a ação de atravessadores e 
f raudadores e devem auxi l iar, 
d i r e t a m e n t e ,  n o  t r a b a l h o  d e 
fiscalização dos órgãos competentes, 
a partir dos elementos de segurança 
que serão inseridos nas novas placas, 
em especial o código QR, que permite 
a  rast reabi l idade de todos os 
processos produtivos da placa. Os 
departamentos de trânsito de todos os 
estados da federação precisam 
trabalhar e focar na completa extinção 
da clonagem de placas veiculares 
fo rnec idas  por  empresas  que 
abastecem as máfias de adulteração 

em diversos municípios do Rio Grande 
do Sul e também em outros estados. Os 
policiais encontraram ainda prensas e 
f e r r a m e n t a s .  O  b a n d i d o  p r e s o 
confessou que produzia até 25 placas 
por dia. As placas falsas tinham, 
inclusive, adesivos do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran). A 
Polícia Civil vai investigar a procedêcia 
desses selos. Uma das suspeitas é que 
a fábrica clandestina era mantida por 
uma facção do crime organizado.

O Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) assinou, na última sexta-feira, 
dia 29/06, as primeiras portarias de 
credenciamento de fabricantes e 
estampadores de placas de identificação 
ve i cu la r,  que  vão  pad ron i za r  o 
emplacamento no país de acordo com as 
regras do Mercosul. Os documentos já 
estão publicados no Diário Oficial da 
União. Segundo o presidente do 
Denatran, Maurício Alves, o órgão 
cumpre um compromisso firmado com a 
categoria. O credenciamento ocorre 
cerca de dois meses após a publicação 
da Resolução 733/2018, do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), que 
regulamenta e separa as atividades de 
fabricantes e estampadores de placas de 
identificação veicular. Agora, o Denatran 
já faz o credenciamento das primeiras 
empresas que desejam operar como 
fabricantes em todo o Brasil, e como 
estampadores nos estados de origem. 
Segundo o Denatran, mais de cem 
empresas de todo o Brasil já deram 
ent rada nos seus processos de 
credenciamento, passando por rigorosa 
avaliação dos requisitos necessários 
para garantir um produto de qualidade 
que será entregue ao cidadão.

DENATRAN formaliza
credenciamento de
fabricantes de placas
Mercosul
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As novas placas de identificação dos 
veículos brasileiros no padrão dos países 
do Mercosul deverão ser implementadas 
no Brasil até o dia 1º de dezembro deste 
ano em veículos a serem registrados, 
além daqueles que estejam em processo 
de transferência de município ou 
p ropr iedade,  ou  quando houver 
necessidade de substituição das placas. 
Uma resolução publicada em maio no 
Diário Oficial da União pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) trouxe as 
regras e requisitos de credenciamento 
das empresas responsáveis pela 
produção, estampa e o acabamento final 
das placas veiculares. As empresas só 
poderão produzir e comercializar as 
placas se forem credenciadas no 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

Até dezembro, placas de
veículos terão padrão dos
países do Mercosul

O primeiro passo que quadrilhas 
especializadas em roubo de veículos 
dão para dificultar a localização do bem 
é a confecção de placas adulteradas.  O 
crescimento no número de veículos 
clonados apreendidos em todo o Brasil 
vem fazendo com que os órgãos de 
fiscalização intensifiquem as ações e 
medidas para impedir este tipo de 
f raude .  Só  ano  passado  fo ram 
registrados mais de 15 casos de 
operações policiais com prisões dos 
chamados “atravessadores”: pessoas 
que intermediam o processo de 
emplacamento em nome do proprietário 
e tornam-se suspeitos de envolvimento 
em fraudes de veículos. Segundo 
informações das polícias especializadas 
em roubo e furto de carros, cada 
quadrilha age de uma forma diferente, 
mas as investigações apontam que a 
maioria das organizações criminosas 
desviam lacres de placas exigidos pelos 
Departamentos Estaduais de Trânsito 
para emplacar de forma irregular 
veículos de diversas regiões. Dezenas 

d e  p e s s o a s  f o r a m  d e t i d a s  e m 
cumprimento de mandados de prisão em 
estados, como: Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Mato Grosso e mais 
recentemente no Pará. Segundo o 
CONTRAN, o novo processo de 
fornecimento de placas visa dar aos 
departamentos de trânsito um maior 
controle das rotinas de produção e 
personalização das placas veiculares, 
utilizando novos meios tecnológicos e 

Placas Mercosul: combate fraudadores de veículos em todo o Brasil

atrelando às pessoas jurídicas e físicas 
e n v o l v i d a s  n o  p r o c e s s o  a 
responsabilidade pelo destino final 
destes itens. Desta forma, os mais de 
500 mil casos de fraudes a veículos que 
o país tem a cada ano poderão ter mais 
chances de serem solucionados, bem 
como evitar danos aos proprietários, que 
p o r  m u i t a s  v e z e s  p a g a m  p o r 
irregularidades que não cometeram. 
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de veículos. Com as novas placas 
Mercosul e todas as exigências de 
segurança dos processos, conforme 
estabelecido pela Resolução 733, 
haverá redução destes crimes no 
estado, devido à quantidade de novos 
itens de segurança existentes no novo 
modelo de placa. As adequações 
sistêmicas já estão sendo realizadas 
para atender às determinações do 
CONTRAN, e o departamento está 
estudando qual deve ser o caminho 
mais adequado em Sergipe para 
delegar este serviço para terceiros: se 
por licitação, misto de licitação e 
credenciamento ou credenciamento 
completo. Esta decisão será tomada 
pelo Conselho Del iberat ivo da 
autarquia.


