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1.1  A cultura da irregularidade no trânsito brasileiro 

O Brasil passa por um momento delicado em sua história. Corriqueiramente apontamos como 
grande mal do país a corrupção que assola principalmente aqueles que deveriam dar exemplo. 
Tal mal, no entanto, está tão enraizado na Sociedade brasileira que dificilmente iremos mudá-la 
em um curto período de tempo. Exemplo disso é o trânsito brasileiro, onde foi se tornando algo 

gunta que se faz, é: Nós, que esbravejamos nas ruas, 
damos o exemplo no dia a dia? 

A resposta é na maioria das vezes negativa. Seja parando em fila dupla, estacionando em 
vaga exclusiva, burlando as leis do trânsito e buscando vantagens no sistema de trânsito. 
Evidente que é uma via de mão dupla, com aquele que vende e o que compra a facilidade, 
formando um sistema amplamente conhecido no espectro da nossa sociedade. Daquela pessoa 
que oferece um cafezinho ao guarda, aquela autoescola que ajuda na aprovação do condutor, 
sem exame. Sejamos sinceros e claros, somente com mudanças importantes no sistema de 
transito brasileiro, e evidentemente que o paulista é o maior deles, poderemos avançar em um 
sistema mais transparente e uma prestação de serviços mais satisfatória para o usuário. 

O direito de dirigir, as regras vigentes, os gargalos ainda existentes, os avanços e as 
principais prioridades para a população paulista serão abordados neste relatório que visa 
contribuir para uma melhora nesse sistema. Seria impossível e provavelmente contraproducente 
ater esse relatório em uma irregularidade pontual, mas a muito mais eficaz apontar onde 
estamos em termos de política pública e para onde estamos indo, colocando o dedo aonde 
acreditamos corrigir o rumo, de forma contundente e imediata. 

1.2 Abordagens de denúncias de irregularidades para a emissão da CNH  Carteira Nacional 
de Habilitação. 

 
 

O ponto específico gerador dessa comissão parlamentar de inquérito foi a denuncia de 

que o ex-jogador do Corinthians, Malcom, teria a emissão de sua CNH sido obtida com 

velocidade incompatível com o trâmite legal do DETRAN-SP. É evidente que esta não é a 

primeira denuncia a respeito de irregularidades nas emissões de CNH no DETRAN  SP. 

Através dessa pudemos identificar os gargalos na emissão da habilitação que permitiram 

esse tipo de ilegalidade. A CNH nesse caso fora emitida como se fosse para um militar, 

que não tem a necessidade do mesmo trâmite na sua emissão. Puxando a partir desse fio 

pudemos verificar outros gargalos, muitos desses combatidos pelo DETRAN e pela Policia 

Civil, mas outros ainda com necessidade de melhorias. Vamos abordar esse tipo de 

irregularidade e outras correlatas que foram investigadas na CPI. 

 

1.3  Objetivo da CPI 

 
 

A presente CPI tem por objetivo, recolher o maior número de depoimentos e provas, capazes 

de identificar possíveis atos de corrupção praticados por entidades ou funcionários públicos. 

Mas, também deve indicar mudanças nos critérios de avaliação ao postergante a Carteira 

Nacional de Habilitação  CNH, de modo a democratizar, sem facilitar o acesso a tal benefício. 

Com os atuais níveis de desemprego, possuir a CNH abre portas e possibilidades do Cidadão 

para trabalhar por conta própria e assim cuidar de sua família, ainda que em trabalho informal. 

 
 

De acordo com o pedido de instalação da CPI, o esquema fraudulento foi descoberto 

inicialmente nas Cidades de Hortolândia, Jundiaí, Laranjal Paulista, São Caetano do Sul, São 

Vicente, Sumaré e Valinhos. 

 
 

O resultado mais perverso deste esquema criminoso são as vitimas fatais dos acidentes 

urbanos e em rodovias, provocados pela imperícia do condutor que frequentemente por 

desconhecimento ou aprendizado deficiente na Autoescola, que é a responsável pela parte 

prática, vão deixando famílias destroçadas ou vidas tolhidas de sua liberdade de movimentação, 

presas a camas ou cadeiras de rodas. 

 
 

Do lado financeiro, o cálculo inicial, dá conta de um movimento entre R$ 10 milhões e R$ 30 

milhões de reais com a venda ilegal, para cerca de 5.000 motoristas, cobrando entre R$ 2 mil e 

R$ 6 mil reais por cada documento emitido. 

SUMÁRIO 

1. Introdução  

1.1 A cultura da irregularidade no trânsito brasileiro  

1.2 Abordagens de denuncias irregulares  

1.3 Objetivo da CPI  

2. Agradecimentos  

3. Composição da Comissão Parlamentar de Inquérito  

4. Constituição da CPI  

4.1 Do Requerimento  

5. Atos do Presidente  

5.1 Ato de criação da CPI  

5.2 Ato de Constituição da CPI  

5.3 Atos de Nomeações de Membros  

6. Eleição de Presidente, Vice-Presidente e Relator  

7. Sobre o DETRAN  

8. Das Reuniões  

9. Dos Requerimentos  

10. Das Oitivas  

10.1 Do Diretor Presidente do DETRAN-SP  

10.2 Dos diretores do DETRAN - SP.  

10.3 Do ouvidor do DETRAN-SP  

11. Da Corregedoria Geral da Administração  

12. Da Secretaria de Planejamento e Gestão  

13. Da Delegacia Geral de Polícia Adjunta  

Assistência Policial Judiciária  

14. Operação Delta Fake  

15. Apuração Preliminar  

16. O caso Autoescola Liderança  

17. Manifestação da Associação das Auto Moto Escolas da Baixada Santista  

18. Conclusões Finais 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dentro de seus preceitos básicos legisla 

as Leis Estaduais e fiscaliza os atos do Poder Executivo e entes Públicos e Privados, que 

recebam recursos públicos. 

 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, é instrumento de fator relevante na 

fiscalização e controle da ordem constitucional e das leis do Estado, motivo pela qual o 

contribuinte e cidadão acompanham cada vez mais com atenção tais comissões, porque do 

resultado obtido com as investigações é que surgem as punições e melhoria dos serviços 

prestados. 

 
 

Esta CPI vem de encontro ao anseio da sociedade, que quer ver, em virtude da crescente 

violência no transito leis mais rigorosas, ampla fiscalização dos setores responsáveis pela 

disciplina do transito de veículos, mas principalmente pela malversação do dinheiro público e 

nefasta corrupção que permeia o meio público Brasileiro. 
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Interceptações telefônicas autorizadas denunciam que o esquema era dirigido de presídios 

Paulistas. 

Por uma questão ética essencial, esta CPI tem o objetivo de deixar transparente, de início, 

aquilo que a Sociedade Brasileira espera de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Tais objetivos deverão ser claramente definidos e proclamados, através da comprovação de 

respeito, cabendo a esta CPI mostrar possíveis falhas do sistema, propor o endurecimento das 

Leis e a avaliação mais seletiva do futuro condutor. 

Considerando a importância do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, cito 

aqui o ensinamento do Professor Ovídio Rocha Barros Sandoval, sobre os limites de poderes de 

sua criação e procedimentos. São Limites impostos pela Constituição [Federal], pelas leis e 

normas regimentais das Casas Legislativas, tendo presentes tanto a necessidade de impor 

limitações jurídicas no exercício do poder estatal, como a exigência de garantir, em favor da 

pessoa, o regime de liberdades  

Através de ampla investigação, buscamos o conhecimento das falhas no sistema de 

trânsito paulista, do DETRAN e dos órgãos auxiliares para que possamos propor medidas de 

aperfeiçoamento. 

 

2. AGRADECIMENTOS 

 
 

Meus agradecimentos aos que, com empenho contínuo, contribuíram para a conclusão 
deste relatório, especialmente aos Senhores Deputados, que com dedicação exclusiva, apesar das 
dificuldades a todos, por vezes apresentadas, demonstraram a força e a união por um trabalho 
em prol da justiça e a favor da Sociedade. 

Extrema gratidão a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado São Paulo, na 
pessoa do Excelentíssimo Presidente Deputado Cauê Macris, que demonstrou o importante e 
necessário apoio aos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Registro os agradecimentos a todos os assessores e consultores, que se esmeraram na 
condução dos trabalhos e no detalhamento desta importante CPI. 

Agradecimentos a Sociedade Civil que acompanhou com interesse os desdobramentos dos 
trabalhos e que a partir de agora acompanhara a permanente fiscalização, através da implantação 
de mudanças propostas por esta CPI. 

Importante ressaltar os agradecimentos a Imprensa, que se fez presente as reuniões 
dessa Comissão, divulgando o trabalho realizado e também fornecendo subsídios para os 
importantes debates entre os Parlamentares e sua assessoria. 

Agradecimentos a todos que confiaram nos trabalhos desta CPI, acreditando que os 
resultados possam estabelecer alternativas para novas regras legais ou administrativas junto ao 
DETRAN-SP, possibilitando a população acesso a seus direitos de forma justa e sem prejuízos 
morais. 

Não foram poucos os obstáculos encontrados por essa Comissão, no entanto, com 
inteligência e perseverança, todos os membros tiveram oportunidade de demonstrar superação, 
dando sequencia as suas tarefas, no intuito do bem comum, acompanhando com afinco todos os 
relatórios, requerimentos, votações, debates e oitivas relacionados a esta CPI. 

A tarefa desta Comissão tornou-se possível graças a decisiva união dos Deputados e seus 
Assessores, Representantes e Diretores de Departamentos ao qual se refere o tema desta CPI, 
trabalhando diariamente de forma estratégica, que nos levassem a conclusão esperada e 
necessária para o bom andamento dos trabalhos deste importante órgão que é o Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN. 

3. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
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emissão irregular da CNH variava entre R$ 2 mil e R$ 6 mil, dependendo da cidade onde o pedido 

era feito. 

Contudo, o que tornam mais gravíssimas as ações de fraude, é que 

interceptações telefônicas mostram a ligação do esquema com uma quadrilha de falsificadores 

que agem em presídios paulistas. Outras escutas, realizadas pelo Grupo de Atuação Especial e 

Repressão ao Crime Organizado  GAECO, do Ministério Público do Estado, juntamente com a 

Polícia Rodoviária Federal e a Corregedoria da Polícia Civil, descobriram que a máfia do CNH 

que desejasse, de forma que a repartição trabalhasse só para os integrantes da organização 

criminosa. 

O próprio Deputado Delegado Olim, já havia levado em plenário, evidências de 

fraudes e até superfaturamento em lixeiras, justificando a necessidade da constituição de uma 

CPI. 

Nesse sentido, é imperiosa a necessidade desta Casa de Leis em investigar esses 

crimes que estão sendo cometidos dentro do DETRAN, para que possamos agir, dentro das 

prerrogativas e competências afetas à CPI, e em colaboração com os demais órgãos de 

segurança, na identificação de todos os responsáveis. 

Sala das Sessões, em 11/8/2015 
 

a) Roque Barbiere a) Campos Machado a) Carlos Bezerra Jr a) Alencar Santana Braga a) Edson Giriboni a) Gil Lancaster a) 

Clelia Gomes a) Chico Sardelli a) Carlos Giannazi a) Gileno Gomes a) André do Prado a) Ana do Carmo a) Geraldo Cruz a) 

Beth Sahão a) João Paulo Rillo a) Teonilio Monteiro da Costa a) Antonio Salim Curiati a) Marcos Damasio a) Ed Thomas a) 

Paulo Correa Junior a) Léo Oliveira a) Leci Brandão a) Luiz Turco a) Milton Vieira 

a) Igor Soares a) Marcos Martins a) Sebastião Santos a) Wellington Moura a) Enio Tatto a) Pedro Tobias a) Jorge Caruso 

a) Antonio Olim a) Gilmaci Santos a) Adilson Rossi a) Raul Marcelo a) Afonso Lobato a) Itamar Borges a) Edmir Chedid a) 

André Soares a) Roberto Tripoli  

 

 
5  ATOS DO PRESIDENTE 

5.1 Ato de criação da CPI 

 
 
 

ATO DO PRESIDENTE Nº 27, DE 17 DE ABRIL DE 2017 

 
 
 

Em face do Requerimento nº 1391, de 2015, de autoria do Deputado Roque Barbiere e 

outros, tendo-se verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da Constituição 

Estadual, esta Presidência CRIA, nos termos do artigo 34 e seu § 2º, bem como do artigo 34-

A, do Regimento Interno, COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO composta por 9 (nove) 

membros titulares e igual número de suplentes para, no prazo de 90 (noventa) dias, 

- DETRAN, 

com a suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional 

da Habilitação -  

 
 

Assembleia Legislativa, em 17 de abril de 2017. 

 
 
 

CAUÊ MACRIS 

Presidente 

  

 
 
 

4. CONSTITUIÇÃO DA CPI 

4.1 Do Requerimento 
 
 
 

 

 
REQUEREMOS, nos termos do artigo 13 , § 2º da Constituição do Estado de São Paulo, c/c o artigo 

34 e seguintes, da XIV Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, composta por 9 (nove) Deputados ou Deputadas, com a finalidade 

de, no prazo de 90 (noventa) dias, investigar fraudes ocorridas no âmbito do Departamento de 

Trânsito do Estado  DETRAN, com a suposta existência de uma máfia em esquema de emissão 

irregular de Carteira Nacional da Habilitação  CNH. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Há menos de um mês, os jornais impressos, a imprensa televisiva , e as rádios, 

noticiaram a existência de uma quadrilha que está agindo dentro do DETRAN, na operação de 

emissões irregulares de carteiras de habilitação, inclusive com o envolvimento do jogador 

Malcom, do Corinthians, que a tinha adquirido em um prazo recorde de 20 dias. 

Inicialmente descoberta nas cidades de Hortolândia, Jundiaí, Laranjal Paulista, 

São Caetano do Sul, São Vicente, Sumaré e Valinhos, o esquema deve estar  sendo operado em 

diversas cidades do interior do Estado, e especialmente na Capital, dando conta de que já foram 

movimentadas quantias entre 10 e 30 milhões de reais, com as vendas ilegais, e cerca de 5 mil 

motoristas beneficiados com a fraude. A cobrança pela 
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ATO DO PRESIDENTE Nº 61, DE 31 DE MAIO DE 2017 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observada a indicação da Liderança da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 

PT, nomeia o Deputado Enio Tatto como membro efetivo, em vaga anteriormente ocupada 

pelo Deputado José Zico Prado, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 27, 

de 2017, e constituída pelo Ato nº 37, de 2017

ocorridas no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta 

existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação 

-  

 
Assembleia Legislativa, em 31 de maio de 2017. 

 

 
a) CAUÊ MACRIS - Presidente 

 
ATO DO PRESIDENTE Nº 64, DE 06 DE JUNHO DE 2017 

 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observada a indicação da Liderança da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 

PT, nomeia o Deputado José Zico Prado como membro efetivo, em vaga anteriormente 

ocupada pelo Deputado Enio Tatto, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 

ocorridas no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta 

existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação 

-  

 
Assembleia Legislativa, em 6 de junho de 2017. 

 

 
a) CAUÊ MACRIS - Presidente 

 

 
ATO DO PRESIDENTE Nº 65, DE 07 DE JUNHO DE 2017 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observada a indicação da Liderança da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 

PT, nomeia o Deputado Enio Tatto como membro substituto, em vaga anteriormente ocupada 

pelo Deputado José Américo, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 27, de 

no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta existência de 

uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação -  

Assembleia Legislativa, em 7 de junho de 2017. 

 

 
a) CAUÊ MACRIS - Presidente 

 
6  ELEIÇÃO DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E RELATOR. 

 
 

 
 
 

Em 01.06.2017 a Comissão Parlamentar de Inquérito, elege o Deputado Caio França para a 

Presidência, Chico Sardelli para a Vice-Presidência e como Relator o Deputado Marco Vinholi. 

O Presidente eleito, deputado Caio França comunica o Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, através de ofício da CPI-DETRAN, de nº 001/2017. 

5.2 Ato de Constituição da CPI 

 
 

ATO DO PRESIDENTE Nº 37, DE 03 DE MAIO DE 2017. 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observado o disposto no Ato nº 27, de 17 de abril de 2017, que criou a 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de, no prazo de 90 (noventa) dias, 

- DETRAN, 

com a suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional 

da Habilitação - 

ROQUE BARBIERE e outros, CONSTITUI a referida Comissão, nomeando os seguintes membros 

efetivos e substitutos: 

 
Efetivo Partido Substituto 

Marco Vinholi PSDB João Caramez 

Roberto Massafera PSDB Carlão Pignatari 

Alencar Santana PT Marcia Lia 

Edmir Chedid DEM Rogério Nogueira 

Caio França PSB Ed Thomas 

Chico Sardelli PV Doutor Ulysses 

Jorge Caruso PMDB Jooji Hato 

Milton Vieira PRB Wellington Moura 

Roque Barbiere PTB Campos Machado 

 

Assembleia Legislativa, em 3 de maio de 2017. 
 

5.3 Atos de nomeações de Membros 

 
 
 

ATO DO PRESIDENTE Nº 43, DE 09 DE MAIO DE 2017 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observada a indicação do Partido Socialista Brasileiro - PSB, nomeia o Deputado 

Adilson Rossi como membro substituto na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato 

ocorridas no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta 

existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação 

-  Thomas. 

 
Assembleia Legislativa, em 9 de maio de 2017. 

 
a) CAUÊ MACRIS  Presidente 

ATO DO PRESIDENTE Nº 54, DE 17 DE MAIO DE 2017 

 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

regimentais e observada a indicação da Liderança da Bancada do Partido dos Trabalhadores - 

PT, nomeia o Deputado José Zico Prado como membro efetivo e o Deputado José Américo 

como membro substituto, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 27, de 

no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta existência de 

uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação - 

vagas anteriormente  ocupadas   pelo Deputado   Alencar   Santana   Braga   e   pela   

Deputada    Márcia Lia, respectivamente. 

 
 
 

Assembleia Legislativa, em 17 de maio de 2017. 

 
 
 

a) CAUÊ MACRIS - Presidente 
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CAMPANHA CLUBE DO BEM-TE-VI  Objetivando ministrar educação no trânsito a alunos do 

Ensino Fundamental, baseado em conceitos de cidadania e respeito à vida. 

CAMPANHA que autoriza e incentiva o Sorriso do motorista na sua CHH, divulgada nas redes 
sociais. 

De grande relevância, está a campanha sobre a implantação de tecnologia da 

o ofício de 765/2017, assinado pelo Ilustríssimo Presidente Sr. Maxwell Borges de Moura 
Vieira, que apresento abaixo: 

 

O DETRAN-SP já realizou vários eventos que objetivam maiores contribuições a Sociedade,

sendo eles: 

 DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO; 

 CICLO DE PALESTRAS: SEGURANÇA VIÁRIA PARA IDOSOS; 

 ESCOLAR SEGURO: CRIANÇAS EM  

 VERÃO QUENTE É SEM ACIDENTE; 

 DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VITIMAS DE TRANSITOS; 

 CRIANÇA SEGURA NO TRÂNSITO: CAPACITAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS; 

 DEBATE TÉCNICO SOBRE A RESOLUÇÃO CONTRAN 460; 

 I FÓRUM DETRAN. SP DE TRANSPORTES ESCOLARES; 

 CAMPANHA CARNAVAL 2014; 

 TREINAMENTO CRIANÇA SEGURA NO CARRO; 

 AÇÃO NOS RODEIOS  AMERICANA E BARRETOS 2013 
 
 

Além disso, é realizado a Semana Nacional de Trânsito, prevista no artigo 326 do Código de 
Trânsito Brasileiro, comemorada anualmente entre 18 e 25 de Setembro. 

 
 
 

Com o Disque DETRAN. SP é disponibilizando um canal que tem por objetivo esclarecer 

dúvidas referentes aos serviços prestados. Além disso, tem o FALE com o DETRAN. SP, onde é 

possível solicitar informações através de textos apresentados, que mais se aproximam às 

dúvidas da população. 

Com a Ouvidoria, conforme Lei Estadual 10.294/99 e Decretos Estaduais 44.074/99 e 

60.399/14, o DETRAN-SP estabelece canal de comunicação com o Cidadão, sendo possível 

enviar denuncias, reclamações, elogios e sugestões. 

Em respostas a solicitação por ocasião de participar da CPI do DETRAN, o Dr Gustavo 

Ungaro  Ouvidor Geral do Estado enviou relatório Rede Paulista de Ouvidoria, que segue 

apresentado abaixo: 

 

Oficio CPI  DETRAN nº 001/2017 
 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada 

nesta data, tive a honra de ser eleito Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 

criada pelo Ato nº 27, de 2017, com a finalidade de "investigar fraudes ocorridas no âmbito 

do Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN, com a suposta existência de uma máfia 

em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional da Habilitação - CNH". Na mesma 

ocasião, o Senhor Deputado Chico Sardelli foi eleito Vice-Presidente e o Senhor Deputado 

Marco Vinholi foi escolhido relator. 

Sendo o que se apresenta, reitero a Vossa Excelência protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 
Sala das Sessões, em 7/6/2017. 

 

7 - SOBRE O DETRAN 

 
 

O DETRAN de São Paulo é uma instituição com 114 anos. Após muitos anos vinculados 
a Policia Civil do Estado de São Paulo a mesmo alterou sua vinculação da Secretaria de 
Segurança Publica para a Secretaria de Gestão Publica, mais para frente para o 
planejamento. 

 
 

Pela LC 40/2012 de 17.01.2012, inspirados no modelo do Poupa Tempo, o Novo 

DETRAN passou a ser uma Autarquia, vinculada a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional. 

 
 

O Governo pretendeu com a mudança dar mais agilidade e autonomia ao Setor, que 

vinha sofrendo desgastes e a critica da população. A Autarquia ganhou na mudança, 100 

novas viaturas e mais de 4.000 itens de tecnologia, conectando as 101 Ciretrans  

Circunscrições Regionais de Transito. 

 
 

Outro beneficio que chegou com a mudança foram às provas teóricas eletrônicas, 

como um dos itens para receber a CNH. 

 
 

A mudança permitiu que através do formato organizacional da Autarquia, este Novo 

DETRAN se ajustasse rapidamente ao Sistema Nacional de Transito, como o Contran-

Conselho Nacional de Transito e o Denatran-Departamento Nacional de Transito. 

Ganhou também a Policia Civil, que liberou 1300 Policiais para atuarem na Segurança 

Pública, garantindo aprovação popular superior ao modelo de gestão antigo. 

O DETRAN, hoje, presta serviços a Sociedade Civil em: 
 

 Direitos e Transação de Veículos 
 

 Emissões e renovações de CHN 
 

 Controle de multas de trânsito 

 Supervisiona e fiscaliza os exames de habilitação e expede CNH no Estado Campanhas 

Educativas, cursos e programas referentes ao tema, são de 

responsabilidade do DETRAN-SP. Como exemplo, supervisiona a implantação de sinalização 

luminosa e gráfica dentro do Plano Diretor de Trânsito. 

Controla ainda a apreensão e liberação de veículos e documentos. 
 

O DETRAN-SP também apura infrações penais praticadas com automóveis de autores 

desconhecidos ou incertos, além de fiscalizar a falsidade de documentos dos veículos e 

condutores. 

Dentre os trabalhos do DETRAN-SP, estão as Campanhas criadas com o intuito de 

estimular e conscientizar a população, conforme histórico referente a algumas delas, que 

segue abaixo: 

CAMPANHA ESTATÍSTICA 2016  Com o objetivo de declarar aos usuários a necessidade de 

mudanças de comportamento no trânsito, através de novas atitudes, para que não se tornem 

parte das estatísticas de ocorrências. 

CAMPANHA: VIDA DÊ PREFERÊNCIA - objetivando a redução de vítimas fatais nos acidentes de 

trânsito no Estado de São Paulo. 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 7

Para informações institucionais sobre o DETRAN-SP, é possível contar com o SIC. SP, 

serviço que atende ao disposto no Decreto Estadual nº 58.052 de 16 de maio de 2012, que 

regulamenta no Estado de São Paulo o cumprimento das determinações previstas na Lei Federal 
nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011. 

 
 

Para atender e servir milhões de Paulistas que conduzem a maior frota do Pais o DETRAN 
precisa da estrutura e organograma ora em atividade, com o objetivo de melhorar a 
fiscalização, mas também humanizar e criar as condições para que todo Cidadão maior de 
Idade tenha sua CNH, para trabalhar, para seu lazer, para atender as necessidades de sua 
Família. 

 

Abaixo, Organograma do DETRAN-SP: 
 
 
 

 
 

Diretor-presidente do Detran.SP 
 

Maxwell Borges de Moura Vieira 
 
 
 

Vice-presidente do Detran.SP 
 

Neiva Aparecida Doretto 



8 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 
 

 

 

 
Diretoria de Atendimento ao Cidadão 

 
Jânio Loiola de Oliveir 

 
 
 

Diretoria de Veículos 
 

Dinei Antonio Pasqualini 
 
 
 

Diretoria de Habilitação 
 

Raul Vicentini 
 
 
 

Diretoria de Administração 
 

Claudia Santos Fagundes 
 

 
Diretoria de Sistemas 

 
Clovis Simabuku 

 
 
 

Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização 
 

Marco Antonio Xavier Telles 
 
 
 

Ouvidoria 
 

Fernando Antonio Mateus Caleiro 

8  DAS REUNIÕES 

No decorrer dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, foram realizadas 
um total de 10 reuniões, cujas datas e referidas pautas seguem devidamente relacionadas: 

 
 

 
9- DOS REQUERIMENTOS 

 
 

Tendo em vista os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, ao longo do 
período foram apresentados os seguintes requerimentos: 
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Com o objetivo de colaborar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
-SP, 

que seguem apresentados abaixo, juntamente com as respectivas respostas. 
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Ambas essas respostas de requerimentos já estão à disposição de Vs. Exas. no Departamento de 

Comissões, em especial na Comissão do Detran. Portanto, estabelecemos aqui, e obviamente com a 

concordância dos demais colegas, que vamos ouvir alguns funcionários do Detran. Eles estão aqui e 

primeiramente queria agradecer a presença de todos eles, que de maneira muito solícita nos atendeu e serão 

ouvidos hoje aqui. Nossa ideia é que iniciemos pelos servidores do Detran, para compreendermos melhor 

todo esse procedimento de emissão de carteiras, e alguns detalhes que envolvem o Detran. São quatro 

servidores no momento, e minha ideia é que pudéssemos ouvir durante 15, 20 minutos cada um deles e 

depois fazermos algumas perguntas e colocações.  

Que primeiramente pudéssemos ouvi-los para explicar a função de cada um deles. Pode ser assim? 

Portanto agradeço a presença e já convido o Sr. Fernando Antônio Matheus Calero, ouvidor do Detran, para 

que ele possa ficar aqui conosco, e também do Sr. Clovis Simabuku, diretor de sistemas do Detran-SP. Os

demais pedimos para que aguardem, o Sr. Nelson Luiz Lemos, gerente de redes, infraestruturas e suporte, 

integrante da diretoria de sistemas do Detran e o Sr. Elgo Waeny Pessoa de Mello, gerente de análise e 

controle, integrante da diretoria de sistemas do Detran-SP. Se possível, podem se acomodar nessas cadeiras 

à frente.  

Para não perdermos tempo, início com o ouvidor do Detran. Claro, vocês sabem a intenção dessa CPI 

e o motivo ao qual levou a abertura da mesma, que é a emissão irregular da CNH. Obviamente que além de 

falar da função, que dentro do possível vocês entrem nesse tema, se por exemplo, houve relatos nesse 

sentido dentro da ouvidoria. Fiquem à vontade. Nossa ideia é que vocês falem por 15 minutos, e depois os 

deputados farão alguns questionamentos e observações. Está com a palavra o Sr. Fernando Antônio Matheus 

Calero, ouvir do Detran. Mais uma vez agradeço pela presença conosco.  

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Bom dia a todos, meu nome é Fernando e 

sou ouvidor do Detran desde janeiro desse ano. A ouvidoria recebe manifestações que envolvem denúncias, 

reclamações, sugestões e elogios. Nós recebemos uma média de 1700 manifestações por mês, sendo 

divididas... por falar em números, vou consultar aqui. Como eu estava dizendo, a ouvidoria do Detran recebe 

1700 manifestações em média por mês. Dessas 1700 manifestações tenho de denúncias, 122; elogios, 18; 

outros assuntos, oito; reclamações, 989; pedidos de informações, 529; e 14 sugestões.  

Dentre as 122 denúncias, tenho 36 referentes a área de veículos; seis são competências de outros 

órgãos; duas de educação para o trânsito e fiscalização; e 16 denúncias e reclamações sobre o atendimento 

dos funcionários. É preciso que se explique que dessas denúncias, às vezes o cidadão marca como denúncia 

e no fim é uma reclamação. Por exemplo, denunciar que a CNH não ficou pronta é uma reclamação. Então 

nesse meio tem algumas que especificamente não são denúncias. Vou separar.  

De habilitação nós temos uma média mensal de 62 denúncias que envolvem habilitação. Dentro dessas 

62, nós temos uma média de dez manifestações que envolvem o CFC e também examinadores, que 

eventualmente pedem facilitação para que a pessoa não precise fazer exames, ou que faça tendo essa 

 

facilitação. Então dentro dessas 62, tenho oito manifestações em média que envolvem a fraude na aula 

prática, onde é utilizado a digital do cidadão, do condutor e do instrutor. Essas oito denúncias que cito 

envolvem essa fraude. Ouvimos dizer também que se usa, inclusive, dedos de silicone para fraudar a digital.  

Nós temos uma média de quatro denúncias envolvendo aulas de reciclagem, aqueles cidadãos 

suspensos que precisam fazer a reciclagem do CFC. Esses dados são mais concretos, do mês passado. As 

outras 39 denúncias versam sobre por exemplo, ausência do diretor do CFC. O cidadão põe lá que quer 

denunciar que o diretor da autoescola não fica presente, ou então o próprio atendimento na autoescola; foi 

maltratado, o instrutor foi grosso, a própria secretária. Cai nessas 39 denúncias envolvendo o CFC. Dentro 

desses 39 tem também a não concordância com o exame prático. A pes

 

Nesse semestre tive uma denúncia de venda de CNH proposta pelo CFC. Essa denúncia inclusive 

tentamos contato com o cidadão, porque ele não deu nome do CFC e acabou... mas ficamos com esse 

registro. Tive uma denúncia no semestre de venda de CNH. Essas 1700 manifestações são encaminhadas, as 

pertinentes a cada diretoria. Por exemplo, essas que envolvem o chamado quebrar o CFC, existem uma área 

no Detran que fiscaliza o CFC. Eles fazem essa programação. Então recebo a manifestação do cidadão 

denunciando nesse sentido, aqui da habilitação, é encaminhada à diretoria responsável, e eles executam a 

fiscalização, informam a ouvidoria e a mesma informa o cidadão. Muitas vezes o cidadão coloca um dado de 

retorno, mas fica registrado. Se ele quiser consultar, existe o retorno. 

Esse total de 1700 manifestações que temos, sendo 122 denúncias, precisamos olhar o global do 

Detran. Nós temos um atendimento no Disk Detran de cem mil manifestações; o Fale com o Detran, 15 mil 

manifestações; o Portal do Detran com 30 milhões de acessos. Nesse meio todo de contato que o cidadão 

tem com o Detran, nós temos um percentual de 122 manifestações em todo esse campo de o cidadão 

interagir. Então na ouvidoria não temos queixas de que o cidadão tem alguma dificuldade de contato; desde 

janeiro nunca tive nenhuma reclamação de alguma dificuldade de se fazer sua denúncia ou queixa.  

A ouvidoria atende pessoalmente na sede do Detran, via correspondência - também recebemos 

algumas, bem pouco. 99% posso dizer que são feitas pelo sistema de ouvidorias, do Governo do Estado. 

Através de um decreto o governador pede que todas as ouvidorias públicas utilizem esse sistema, um

facilitador e centralizador para o governo. Ele acessa através do site de forma simples, preenchendo um 

formulário. Ele pode optar pelo sigilo, e a manifestação é encaminhada com o relato da ocorrência. Muitas 

vezes temos que ter o cuidado porque às v

manifestação de denúncia ou reclamação. 

Todas essas manifestações também não temos problemas na área de respostas, até porque as 

ouvidorias públicas e a do Detran têm um prazo legal de resposta de até 30 dias, e esse prazo é cumprido. 

Quando às vezes está vencendo, dependendo de uma demanda mais complexa, contatamos a área 

responsável e conversamos. Então não temos problemas nesse sentido. Recebemos a resposta e passamos ao 

 

10- Das Oitivas 

 
 
 

Os Pontos cruciais para o trabalho de uma CPI, as oitivas são realizadas através de 
convocações dos Deputados, após aprovação de requerimentos, possibilitando 
questionamentos às testemunhas ou aos envolvidos no processo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

 
 

Para melhor elucidar sobre os trabalhos relacionados às oitivas, apresento na íntegra 
as transcrições das reuniões cujas pautas foram oitivas: 

 

 
Oitivas de 17 de Agosto de 2017 

 

 

 
 
 

CPI - DETRAN 

17.08.2017 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom dia a todos. Havendo número regimental, 

declaro aberta a 6ª Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar fraudes 

ocorridas no Detran, com a suposta existência de uma máfia com esquema de emissão irregular da Carteira 

Nacional de Habilitação.  

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados; Marco Vinholi, nosso relator, Edmir 

Chedid, Milton Vieira, Enio Tatto e Roberto Massafera. Peço ao secretário que faça a leitura da Ata da 

reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está 

dispensada a leitura da Ata.  

Antes de iniciarmos com as oitivas dos diretores do Detran, gostaria de avisar a todos os nobres pares 

componentes dessa CPI, que alguns documentos já estão disponíveis para consulta, aqueles que votamos nas 

últimas deliberações.  

A resposta ao Requerimento 03, que solicitava que fosse oficiada à Corregedoria Geral de 

Administração para que apresente a essa CPI o relatório com denúncias e apurações contra funcionários e 

agentes do Detran; a resposta do Requerimento 06, que solicitava que fossem oficiados os representantes do 

Ministério Público Estadual e da Polícia Rodoviária Federal para que encaminhassem a essa CPI a cópia dos 

autos da Operação Carta Branca, com toda a documentação referente a operação; e também a resposta do 

Requerimento 09, que fosse oficiado ao delegado de polícia Mário José Gonçalves, da Polícia Civil de 

Bebedouro, que apresente relatório a respeito da Operação Delta Fake, deflagrada com o intuito de 

investigar grupo de servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito em São Paulo.  
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Denatran e operacionalizado pelo (ininteligível). Então todos os estados do país se conectam a essa base, 

onde são depositadas todas as informações (ininteligível).  

Então nós criamos e emitimos o número do RENACH, que é um número que ele vai carregar durante 

todo seu processo de habilitação, até sua conclusão. Feito isso recolhemos a foto, a assinatura digital e as 

digitais que serão utilizadas no processo de habilitação. Após encerrada essa etapa ele vai se dirigir ao 

médico perito, que hoje temos um sistema chamado distribuição aplicativa, onde indicamos dentro da região 

qual é o médico e o psicólogo que ele tem que se dirigir, e lá ele faz todos os exames. Quando ele faz os 

exames, informa o CPF e o sistema traz todos os dados que ele preencheu em nossa unidade. Ele já 

(ininteligível) e já cai nos dados principais. Eletronicamente ele informa todos os resultados de exames -

pressão sanguínea, a parte de dinamômetro, verificação de algum tipo de restrição física, se faz uso de 

óculos.  

Nesse momento o sistema pede a digital tanto do médico, quanto do candidato. Ele finaliza esse laudo 

médico com o cartão e CPF. Ele também faz assinatura eletrônica pelo cartão e o CPF. Finalizada essa etapa 

ele vai para o psicólogo e também faz os mesmos procedimentos - o teste psicotécnico, onde o psicólogo 

também faz sua biometria e do candidato, finalizando com (ininteligível). Então essa etapa ele finalizou o 

cadastro e exames. Feito isso ele vai se dirigir a dita autoescola. Então ele vai se dirigir a uma CFC do tipo 

A, que faz só as aulas teóricas; eles não fazem as práticas, essas são numa CFC B.  

Na CFC A ele se inscreve também em nosso sistema, que registra a matrícula desse candidato, e lá 

fazemos os controles das aulas. A partir desse momento ele vai fazer todas as aulas exigidas por lei. Essas 

aulas são registradas em nosso sistema. Ele registra dentro da sala de aula até no máximo 30 alunos, então 

todo registro também é feito na abertura e fechamento por biometria. Aí o instrutor também faz sua 

presença. Na verdade, fazemos o controle de presença conforme exigido pela resolução do (ininteligível). 

Todos os estados também fazem esse mesmo procedimento.  

Finalizada essa quantidade de aulas que não lembro agora de cabeça, acho que em torno de 45 aulas 

(ininteligível) legislação de trânsito... É uma carga que tem que ser (ininteligível) pela CFC (ininteligível). 

Finalizado, o CFC encaminha a conclusão, e é emitido pelo sistema um certificado de aula prática, e 

encaminhado a esse aluno para que depois, no Detran, onde ele vai marcar o exame teórico, possa ser 

lançado no sistema. Essa marcação de exame é feita por nosso (ininteligível). Ele recepciona a pastinha do

CFC e faz a marcação do exame para o cidadão. Essa marcação também é feita como pré-requisito para o 

certificado teórico, e tem que pagar a taxa do Detran. Feito isso, é feita a marcação. 

O que nós fizemos também? Inovamos na questão que substituímos toda a parte... antigamente as 

provas eram feitas em papel, e de uns anos para cá nós incluímos a prova eletrônica. Grande parte de nossas 

unidades hoje tem a prova eletrônica. É feito aleatoriamente as questões. O cidadão se dirige a nossa unidade 

e faz toda a prova eletronicamente, com o resultado também saindo eletrônico. Tem uma parte das nossas 

unidades que não foram modernizadas ainda, não estão dentro do nosso padrão, onde elaboramos um 

sistema de provas com correção eletrônica. Continua tendo a prova em papel, mas a correção dela é feita 

 

eletronicamente, então não tem intervenção no resultado da correção dessa prova. É lançado e corrigido. 

No caso da prova eletrônica o cidadão sai da nossa unidade já sabendo se foi aprovado ou reprovado. 

Vencida essa etapa, no caso de ser aprovado, ele se dirige a uma CFC B, que é as que dão aulas práticas e o 

sistema automaticamente já emite a LADV, que é a licença de aprendizagem para que possa utilizar dentro 

do veículo do CFC prático. Se tiver alguma fiscalização, ele apresenta essa licença. Antes disso ele também 

tem que fazer as aulas em simuladores, mais uma opção do Contran. Tem que fazer cinco aulas se 

simuladores, antes de iniciar a aula de direção do veículo. Você também faz essas aulas no CFC. 

Fazemos o controle dessas aulas simuladas tanto na abertura do equipamento, para saber se o cidadão 

está realmente presente, e na finalização da aula. Temos esse controle no sistema. Também estamos 

aperfeiçoando as questões de contingência, porque às vezes têm queda de internet, sempre para o controle da 

presença do aluno. Feito isso, vai fazer as aulas práticas de direção veicular, as aulas que conhecemos. Tanto 

candidato, quanto o instrutor do veículo faz a marcação da presença no CFC. Lá nosso sistema marca a 

presença do instrutor, associa ele ao veículo que ele vai utilizar para aprendizagem, e o aluno faz a marcação 

da presença pela biometria. E ele vai fazer o conjunto de aulas que fechou com a CFC - faz uma de 50 

minutos, duas ou no máximo três por dia. Ele tem uma carga de 25 aulas se não me engano, para cumprir.  

Feito isso, se ele entender que está apto para fazer a prova, o candidato se dirige a nossa unidade para 

fazer a marcação com a presença e pagamento da taxa. Ele faz a marcação no sistema automaticamente, e é 

feita a marcação do dia do exame. As CFCs levam seus veículos, os alunos se apresentam com os 

examinadores. É feito o exame. O sistema registra apenas o lançamento do examinador no seu boleto de 

preenchimento de faltas, isso é digitado em nossa unidade de trânsito e lançado no sistema. Feito isso, o que 

nosso sistema faz? Ele faz toda a transmissão desses eventos para a base nacional, e o (ininteligível) entende 

que ele cumpriu essa carga horária e emite uma autorização para que a empresa que presta serviço para nós, 

a LADV, faça a emissão da CNH. 

A produtora emite a CNH, ela não é emitida pelo Detran. A comunicação é feita diretamente pela 

(ininteligível) e é emitida a CNH. A própria CFC pede em nossa unidade, que entrega essa CNH para o 

cidadão. Essa é a parte que todo o sistema faz no processo da habilitação. No caso de uma emissão de 

categoria, ele tem uma categoria B de carro de passeio, e quer adicionar A, o sistema faz todo esse mesmo 

controle de aulas, exames, etcetera. Se ele quer fazer uma categoria que seja de C, D ou E também passa por 

esse mesmo processo. Obviamente que são cargas horárias diferentes de um processo padrão de B. 

A renovação é mais simplificada, então o cidadão já faz a renovação pelo portal, e se não tiver 

nenhuma... Nosso sistema também verifica na renovação se o cidadão tem uma suspensão, algum tipo de 

penalidade que não permita em fazer a renovação, (ininteligível) para depois renovar, senão segue trâmite 

normal. Basicamente a parte de processo de habilitação é dessa forma. Acho que na parte complementar a 

isso, depois que um cidadão de primeira habilitação (ininteligível), tem um período de permissão. Ele não 

pode nesse período de um ano ter nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, senão ele tem que 

recomeçar o processo.  

 

cidadão, ou por telefone, o próprio e-mail ou por carta, se nos deixou apenas o endereço. Acaba tendo esse 

retorno nesse sentido. 

Então basicamente a ouvidoria atua como um parceiro do cidadão. Entre aspas ela defende o cidadão 

perante o órgão, no sentido de representa-lo e buscar solução, que às vezes não está conseguindo em outros 

canais. A ouvidoria é considerada uma segunda instância. Se ele quer um pedido de informação, nós temos o 

canal Disk Detran. Como eu falei, esse canal atende cem mil ligações por mês. Ou ele pode preencher um 

formulário no Fale com o Detran; são 15 mil por mês. Além do próprio site. Geralmente quando ele vem na 

ouvidoria é porque o prazo está um pouco mais complexo; é um documento que faltou, ele já foi no 

atendimento várias vezes e não conseguiu resolver.  

A ouvidoria pega o caso e vai apurar, vai fazer os levantamentos necessários, entender o que está 

acontecendo, contatar as áreas afins para poder auxiliá-lo e ter a demanda dele finalmente atendida, se for 

possível atender e realmente atender os requisitos necessários. Às vezes ele quer algo que a lei não permite, 

coisa assim, é um documento que precisa. Então a ouvidoria também não vai interferir nesse sentido.  

Basicamente é isso que nós temos. Estou à disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Tranquilo. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton. Na sequência eu 

gostaria de fazer uma explicação de como eu gostaria de conduzir essas perguntas dos deputados. Com a 

palavra, Vossa Excelência.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Chegou aqui para nós os documentos disponíveis para consulta, 

dos requerimentos que foram aprovados. Só o primeiro aqui que veio a resposta via papel. Os demais estão 

em mídia. Então eu solicitaria a V. Exa. que pedisse para a assessoria encaminhar para nossos e-mails. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Claro, está solicitado. Aliás, seria importante que 

tivéssemos isso aqui nesse momento aqui da CPI. Ele está digitalizado, mas daqui alguns minutos todos 

esses documentos estarão disponíveis para todos os deputados. Deputado Enio tinha pedido, e depois o

deputado Edmir. Deixa eu só colocar aqui.  

Minha ideia é que fizéssemos primeiro o ouvidor Fernando, depois o Clóvis, e para não perdermos o 

fio da meada, faríamos perguntas intercalando depois nos outros dois. Falam os dois, abre para perguntas, 

depois viriam os outros dois e perguntas. Para não ficarmos num tempo também muito espaçado, acho que é 

o suficiente. Se todos concordarem, pode ser uma sugestão boa para darmos prosseguimento a CPI e não 

ficar uma coisa tão longa. Vocês estão percebendo que eles também não utilizarão todos os 15 minutos; o 

 

Fernando usou 11 minutos para fazer suas explanações. Pode ser assim?  

Com a palavra, deputado Edmir Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, cumprimentar a todos os deputados e deputadas, 

assessorias, os representantes do Detran que estão aqui atendendo prontamente a esse convite. Sr. 

Presidente, só para fazer uma sugestão inicialmente. Solicitar à secretaria da CPI, para que tão logo chegue 

esses documentos, nem espere a reunião da Comissão para comunicar os deputados integrantes, já 

encaminha direto para que nossa assessoria possa fazer um levantamento e podermos trabalhar para dar 

andamento. E pediria também para me inscrever. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, V. Exa. está inscrito já. Está registrado o 

pedido de Vossa Excelência. Alguns documentos chegaram ontem, por isso também não acabamos... foi a 

primeira vez que teve uma remessa, mas será feito assim daqui em diante. Para colocar, vou deixar o Selini

Tabajara como responsável para que os deputados que queiram se inscrever. O deputado Edmir Chedid já 

está inscrito, assim que o Sr. Clovis fizer sua explanação.  

Agradeço ao Sr. Fernando, ouvidor do Detran, e peço que V. Exa. continue aqui para que possamos 

ouvi-lo e responder eventuais perguntas dos deputados. Convido o Sr. Clovis Simabuku, diretor de sistemas 

do Detran, para que possa usar a palavra. Já foram explicados os motivos para a abertura dessa CPI, e V. 

Exa. tem 15 minutos para falar um pouco do seu trabalho e o que tem a ver com a abertura dessa CPI. 

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Bom dia a todos. Vou fazer o seguinte, deputado. Vou fazer uma 

explicação sobre o procedimento da orientação, que também segue a parte de sistemas. Então vou fazer a 

explanação sobre a questão da habilitação geral. Nós temos sistemas que acompanham cada etapa do 

processo de habilitação, então basicamente o cidadão se dirige a um sistema, chamado e-cnhsp.sp.gov.br,

que nós desenvolvemos... deixa eu só fazer uma apresentação. Meu nome é Clovis, estou no Detran há cinco 

anos e sou funcionário de carreira da Prodesp há 25 anos. Estou como diretor de sistemas do Detran. 

Nós desenvolvemos um sistema chamado E-CNH, que teve como princípio da concepção na época, 

fazer todo o controle de gestão de entrada de exames médicos, psicológicos, as aulas teóricas e práticas, e 

emissões de certificados; de conclusão do exame das aulas práticas, emissão do certificado prático, 

(ininteligível) que autoriza a direção veicular para o candidato, de aula prática, e por fim a emissão do 

exame prático. Então esse sistema permeia todos os atores que atuam na CNH. Hoje basicamente o cidadão 

entra nesse portal, faz o agendamento em qualquer das nossas unidades, onde ele reside.  

Ele pode se dirigir a unidade de atendimento do Detran, quanto ao Poupatempo. Lá se ele for 

candidato a primeira habilitação, traz os documentos - comprovante de residência, RG com foto, CPF - e

complementamos o cadastro que ele já iniciou no portal E-CNH. Depois de confirmado é criado o número 

do RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados, um sistema nacional realizado pelo Contran,
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de ônibus, vans e caminhões tiveram esse tipo de facilidade? O que causa preocupação pela atividade 

exercida. Foram identificados beneficiários? Quais medidas foram tomadas? 

Quanto ao Sr. Clovis, diretor de sistemas do Detran, eu gostaria que ele encaminhasse para nós, lá 

deve ter algum curso que o pessoal faz. Eu queria que ele encaminhasse para nós aqui daquilo que ele falou, 

passo a passo ilustrado, o que ele tiver lá para olharmos e compararmos melhor, conhecer. A pergunta ao 

senhor é que você está há 25 anos na Prodesp. O senhor é servidor do Detran há 25 anos. O que mais tem 

que ser feito para acabar com essa fraude? Na sua opinião, o que está sendo feito, quanto está sendo 

investido? Está sendo contratada alguma empresa para fazer isso ou é a Prodesp que está sendo contratada? 

Quais as providências que o Detran está tomando?  

Nossa preocupação aqui não é penalizar as pessoas que estão gerindo o Detran hoje, nós queremos 

saber... essa CPI não tem a função de colocar ninguém na cadeia, pelo menos eu penso assim e acho que a 

maioria dos colegas aqui também. O que nós queremos é entender o que precisa ser feito para reduzir isso ao 

nível zero, se é que isso é possível. O que deve ser feito, quanto custa isso, o que falta, no que a Assembleia 

pode contribuir. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só tenho mais um questionamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Claro, fique à vontade. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem um procedimento que os senhores fazem que é um laudo de 

ônibus que transporta estudantes. Esse laudo eu acho que é fundamental hoje. O governo tomou as 

providências cabíveis e está fazendo o laudo, mas nós temos encontrado cada ônibus de transporte escolar 

que presta serviço ao Estado, para as Prefeituras, com um estado lastimável. É uma coisa que temos medo de 

entrar, quanto mais deixar um filho entrar lá. Nós somos pessoas públicas e temos que olhar para isso. Então 

qual é o procedimento que os senhores estão fazendo para melhorar essa fiscalização?  

Ônibus bonitinho e pintadinho... eu sou empresário de ônibus, minha família tem ônibus há 60 e 

poucos anos e o ônibus é bonito por fora, é pintado, banco novinho, está legal. Aí você vai entrar embaixo e 

a mecânica está tudo... a barra de direção e o eixo estão com folga, um monte de problemas. O que vocês 

podem melhorar nisso? Porque nós sabemos, tem conhecimento que em São Vicente há um problema sério 

nessa área com (ininteligível), crime organizado envolvidos nisso, etcetera. Normalmente se utiliza um 

ônibus com mais de dez, 11 anos. Já é sucata. Quais as providências, o que os senhores pensam para 

melhorar essa área? Porque é uma preocupação de nós para a segurança pública e desses alunos. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Com a palavra, o nosso ouvidor 

 

Fernando, com relação aos questionamentos do deputado Edmir. Se você puder passar as perguntas para que 

possamos só relembrar aqui. Lembrando que a TV Assembleia está ao vivo para todo o estado de São Paulo. 

Depois na ordem os deputados Milton Vieira, Marco Vinholi e Enio Tatto. Por favor, Sr. Fernando, V. Exa. 

está com a palavra.  

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Essa denúncia de 2013 nós podemos 

levantar a entrada pela ouvidoria, agora essa do Malcom eu sei que não entrou pela ouvidoria, entrou por um 

outro canal. A ouvidoria é um órgão que capta a denúncia e encaminha para o setor responsável, então no 

caso quem tem esse dado da apuração, da punição e do desenrolar do que foi feito é a diretoria de 

habilitação, o grupo de fiscalização e a auditoria. Essas duas áreas é quem têm esse status para informar. 

Essa Dalta Fake também não entrou pela ouvidoria, não consigo dizer se entrou. Essa de 2013 aqui 

está dizendo que entrou pela ouvidoria, (ininteligível) qual foi essa denúncia, para auxiliar o setor. Mas o 

próprio setor tem as equipes que fiscalizam e todo o andamento, tudo que aconteceu - se houveram punições, 

eles podem responder.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para ficar claro, então na verdade a ouvidoria 

faz a apuração e envia ao órgão responsável? 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - A ouvidoria não faz apuração, não é um 

órgão que atua; quem atua é a auditoria ou a parte da fiscalização. A ouvidoria acolhe a manifestação e 

encaminha. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E a ouvidoria não é informada sobre? 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - A ouvidoria recebe o retorno de que foi 

feita a fiscalização e tais providências. Agora o andamento é de uma área específica. Para o cidadão muitas 

vezes informamos o resultado; foi feita a fiscalização, foram encontradas ocorrências e é passado para outra 

(ininteligível). O cidadão já recebe essa informação que foi feita a fiscalização, como por exemplo no CFC

se ele foi bloqueado. Agora as autuações que envolvem funcionários aí já seriam dessas outras áreas.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, então com relação a primeira denúncia o 

senhor consegue trazer para essa CPI, se esse CFC de Guarulhos continua atuando ou se foi cassado o 

registro dele? Você consegue nos trazer isso, consegue ter essa informação? 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Eu consigo buscar. 

 

Aí temos o processo que informatizamos no Detran, chamado de Sistema Integrado de Multas, que foi 

concebido e produzido em 2014. Ele faz toda a gestão do processo de multas desde o nascedouro lá no 

tabelionato eletrônico pelo agente de trânsito, passando por todas as instâncias previstas do Código de 

Trânsito Brasileiro, que é a etapa de defesa prévia, recurso de (ininteligível) e Cetran. Então o sistema 

também controla todas as pontuações oriundas das infrações de trânsito, tanto de natureza municipal - nós

temos integração com os municípios para receber as questões das multas e das pontuações. As das rodovias 

são emitidas pelo (ininteligível), as municipais todo mundo aqui deve saber, são os órgãos de trânsito 

municipais. São agentes dos municípios. Aqui em São Paulo na capital temos o (ininteligível). Cada 

município tem seu agente municipal. 

E também tem aqueles municípios que envolvem a Polícia Militar, as cidades menores, em que os 

próprios policiais militares fazem a autuação tanto das multas municipais, quanto de natureza estadual. 

Então todo esse sistema faz o controle dessas multas, pelo menos na questão da gestão para que possamos 

fazer um processo administrativo, recebemos as multas e ele faz toda essa composição e controle das 

pontuações. Então ele é controlado automaticamente por todo esse processo, e as defesas também são 

lançadas no sistema. O cidadão também pode entrar com defesa em nossas unidades, que são escaneadas e 

inseridas em nosso sistema, ou pode ver também pelo portal.  

Ele faz todo o controle conforme a legislação. Ele verifica se o cidadão entrou com uma defesa prévia 

ou não, faz a suspensão da autuação em caso de período de defesa, então isso é utilizado por nossos 

funcionários. O sistema dá todo o suporte para que ele possa fazer o controle do processo administrativo. 

Basicamente é assim que funciona o sistema. Agora voltando à questão que o deputado pediu, sabemos que 

o sistema faz todo o controle do fluxo, mas a entrada do (ininteligível) não tem como automatizarmos, e até 

a conferência dessas informações. Elas são feitas por funcionários, então apesar de fazer todo um controle de 

sistema, eu tenho também entrada de informações feitas em nossos questionários.  

Ele está lá recepcionando o cidadão, se vai fazer defesa prévia, está digitalizando e inserindo no 

sistema. Ele (ininteligível) da informação que está digitando ou inserindo no nosso sistema. Cada 

funcionário também tem em nosso sistema um usuário e senha, e cada login está associado a atividade que 

ele executa. Não são todas as funcionalidades que são disponíveis para cada tipo de funcionário. Eu tenho 

funcionalidades mais básicas de pesquisa para nosso atendimento de mesa, para o atendimento de triagem, 

como também tem outros códigos de responsabilidades dos diretores de unidades. Nós categorizamos isso 

conforme a informação que é inserida, e aprovações feitas.  

Basicamente é isso. Em suma, é para que vocês tenham ideia de como o sistema controla todo o 

processo. Espero ter esclarecido. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Antes de iniciar as inscrições dos 

deputados, vou passar tanto ao Fernando, como ao Clovis um documento dos depoentes, de que todos eles se 

comprometem a falar a verdade. Peço que preencham com o número do RG, e aí vamos iniciar com os 

 

deputados. O primeiro inscrito é o deputado Edmir Chedid. Estão inscritos além dele os deputados Milton 

Vieira, Marco Vinholi e depois o Enio Tatto.  

Como somos em quatro deputados, não vou criar um tempo. Acho que todos terão a noção para 

utilizar bem o seu tempo, sem se estender muito também para que possamos ouvir depois os demais 

servidores. Iniciando com os deputados, peço para que façam os questionamentos para um ou outro, e 

respondem ao final dos questionamentos. Está com a palavra o deputado Edmir Chedid, primeiro inscrito na 

CPI do Detran. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado Sr. Presidente. Eu gostaria de perguntar ao Fernando, 

ouvidor do Detran, ou quem possa aqui (ininteligível), mas vou perguntar ao Fernando. Se a pergunta não 

for endereçada ao senhor, por favor (ininteligível). Nós vimos aqui na imprensa, sei que o senhor entrou em 

janeiro lá, mas deve estar preparado para responder alguns questionamentos, e se não tiver você encaminha a 

resposta depois para nós, para termos conhecimento.  

Mediante uma denúncia de um cidadão no Detran em 2013, foram apreendidos dedos de silicone com 

impressões digitais, uma autoescola em Guarulhos que seriam utilizados para fraudar o controle eletrônico 

de presença dos candidatos nas aulas obrigatórias para obtenção da CNH. Abertura de procedimento 

administrativo para apuração.  

Então aqui vai a pergunta, no que resultou esse procedimento administrativo? Foi apurada a 

participação de profissionais do Detran? E quais providências foram tomadas? Foram ouvidos os

proprietários do estabelecimento, instrutores, atendentes do CFC e candidatos que participaram desse 

esquema ilegal? Responderam criminalmente por falsidade ideológica, corrupção passiva ou outro tipo de 

penal cabível ao caso? Houve descredenciamento da autoescola CFC Jurema, ou ela ainda permanece em 

plena atividade? Primeira pergunta. 

Segunda pergunta. Em 2015 foi descoberto um esquema ilegal que apurou a venda de cinco mil 

CNHs, dentre as quais uma do jogador de futebol do Corinthians, o Malcom Filipe de Oliveira, no qual foi 

calculado uma movimentação de dez milhões de reais. Foi notificado o afastamento de 12 funcionários 

identificados de participar desse esquema, que iriam responder procedimentos administrativos, que uma vez 

concluído, poderiam ser demitidos caso fossem responsabilizados. No que resultou esse procedimento de 

administração? Houve a demissão de quantos desses funcionários? Que providências foram tomadas quanto 

as fraudes apontadas?  

Acerca de dois meses foi deflagrada a Operação Delta Fake, com a prisão de 13 pessoas e mais outras 

16, alvos de mandato de condução coercitiva em cidades da região de Barretos, com suspeita de 

envolvimento num esquema ilegal de cobrança para aprovação de candidatos nos exames práticos de 

direção. Além de Barretos, estendida em Guaíra, Bebedouro (ininteligível). O que tem sido apurado sobre 

esse esquema? Foi detectada a participação de examinadores do Detran nesse esquema? Que providências 

foram adotadas? E com relação as autoescolas envolvidas, existem registros de que motoristas profissionais 
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continuar investindo em sistemas. Deputado, eu aprendi que quanto maior a intervenção humana, ainda 

estaremos muito expostos. Qualquer coisa que eu tenha que fazer intervenção ou decisão humana lá atrás, é 

complicado. Então se conseguimos automatizar o quanto antes esses processos... o Detran nos últimos cinco 

anos fez grandes investimentos; a questão do portal cidadão, onde colocamos mais serviços; aplicativo para 

o celular. Trazer mais transparência para o cidadão. 

Dizer também que os processos no Detran não são difíceis de serem feitos. Se a pessoa quer renovar a 

CNH não precisa contratar um despachante, uma autoescola para fazer isso, ele mesmo pode fazer. É 

questão de ter um sistema que desburocratize. Para isso também precisamos fazer grandes investimentos 

nessa área, não adianta falar que é barato, tem que investir muito. O Estado tem que investir muito, e através 

dele nos auxiliar a criar e buscar novas alternativas. Temos feito muita pressão em cima da Prodesp para que 

consigamos fazer esse desenvolvimento. Obviamente também tentar buscar uma coisa fora dela, porque 

sabemos que ela tem suas limitações em termos de execução.  

Com relação a última pergunta que o senhor fez, referente a transporte escolar, fizemos o 

desenvolvimento de um sistema inicialmente aqui para a capital; estou conversando bastante com o pessoal 

da (ininteligível) a respeito, porque existe a legislação. Se o senhor perguntar sobre legislação eu também 

não sei te explicar tudo, tem que ser com a diretoria de fiscalização, mas existem fiscalizações que são 

responsabilidade do município, onde eles emitem seu documento de permissão para o transporte escolar, e 

também a fiscalização feita pelo próprio Detran. Aqui na capital é feita pela própria Policia Militar 

(ininteligível), as condições do veículo. É mais a questão das condições do veículo, e da Prefeitura das 

questões de adaptação, se tem cinto de segurança.  

De qualquer forma o que eu tenho no sistema é o controle de se o laudo foi feito ou não. Eu não tenho 

ainda um sistema que identifique (ininteligível). Existe uma ideia de que façamos isso, mas ainda está no seu 

desenho. Eu tenho o controle da execução da autorização.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor poderia estimar e encaminhar para nós depois, qual o 

custo do investimento que precisa ser feito para que o sonho seja realizado? Eu sei que uma pessoa que 

trabalha na T.I. tem sonhos. O que precisa ser feito, qual o custo disso? Não precisa ser agora, depois 

encaminha para termos conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então dando sequência aos deputados, com a 

palavra Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, antes de formular as perguntas, tivesse... porque 

formulei conforme fui ouvindo e fiz rascunho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Se eles puderem, acho que conseguem anotar. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Quero cumprimentar V. Exa. e nossos companheiros 

(ininteligível), e os demais que passaram por aqui, o Sr. Clovis e o Sr. Fernando, ouvidor do Detran, o Sr. 

Nelson Luiz e também o Sr. Elgo.  

Para entendermos. Por exemplo, eu moro em São José dos Campos, e temos o Detran de lá. Lá estão 

emitindo carteiras de outro estado, a exemplo da permissão internacional para dirigir. Vai daqui para ser 

emitido lá em São José dos Campos. Esse processo é normal e legal? Não tem outro lugar que emita a 

permissão internacional? A habilitação pode ir no endereço da pessoa ou outro endereço? Ela não teria que 

ser retirada no Detran ou na autoescola? Quando da CNH a pessoa passa por todo esse processo, no 

momento que é emitida ela pode ser enviada como um documento no endereço da pessoa, ou endereço que 

não seja autoescola ou Detran? Isso é uma prática que acontece lá, e acho que dá margem para fraude, que é 

o que nós investigamos aqui. 

Vou sair um pouco fora, aproveitando a vinda dos senhores porque vocês não atuam só no sistema de 

habilitação, e sim no sistema do Detran, da ouvidoria. O que faz para baixar multa? Deu algum problema e 

essa multa não pode ser baixada no município, somente no Detran de São Paulo. Tem o Detran de São José 

dos Campos como tem em outros lugares, mas lá não pode baixar multa, tem que ser aqui. É centralizado 

aqui.  

A terceira pergunta. Na liberação de veículos, às vezes o veículo é liberado apenas com procuração. 

Não teria que ser liberado com o próprio proprietário, no nome de quem está o veículo ou a empresa? Talvez 

a empresa tenha que ter um procurador, porque é uma empresa, mas um veículo que é apreendido às vezes e 

vai uma pessoa com uma procuração, e não tem como você checar no momento se aquela procuração é 

verdadeira ou não, e mesmo assim os veículos são liberados. É normal isso? 

Quarta pergunta. Existem lugares, pátios que estão baixando restrições de veículos de trânsito, o 

próprio Detran, sem que essa baixa tenha sido dada pelo fórum, sem que tenha uma autorização oficial o 

Detran dá baixa nas restrições para esse veículo ser leiloado e vendido, como ocorreu em vários lugares. Há 

alguns dias tiveram vários leilões feitos com veículos que baixaram as restrições; questão de IPVA, multas, 

enfim. Quinta pergunta. Tem carros indo para leilão mesmo não sendo conferido se o veículo é dublê.  

Por exemplo, existe em São José dos Campos um inquérito correndo porque o Detran só verifica 

depois. Após a parte contrária reclamar, a PM apreende o veículo, para você entender a pergunta, a PM vai e 

apreende um veículo na rua, ele vai preso, e fica no pátio. A pessoa não vai buscar mais. Aí vai para leilão,

que o Detran se manifesta. E aí já foi. 

Uma última pergunta, o senhor colocou aqui que as CNHs são terceirizadas. Isso não dá margem para 

fraude? Dentro dessas investigações, as denúncias que vêm aqui, não teriam que ser emitidas pelo próprio 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não agora, claro. 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Não é ouvidoria, quem fez essa 

fiscalização é o setor de diretoria de habilitação junto com a auditoria do Detran. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, nós acabamos (ininteligível) pelo requerimento 

também requerendo a convocação do titular da diretoria de habilitação, o gerente de credenciamento para 

virem aqui. Até ia sugerir a eles, porque o que eles levantaram na hora que vieram aqui é como a ouvidoria 

do Detran, desse tamanho, tem que saber de tudo que acontece lá.  

Desculpa, mas nem que não tenha entrado por lá, mesmo que o problema venha de outra área, a 

ouvidoria tem que saber responder. Chegamos e perguntamos, e a ouvidoria deveria ter essas respostas, ter 

um cadastramento, uma área lá com T.I., monta uma área que ele aperta o botãozinho e sai tudo. Então 

precisa melhorar essa área, uma coisa que até já podemos colocar em nosso relatório. Isso é importante. A 

imprensa liga lá para conseguir falar com o diretor para saber, e vai saber quando? Nós deputados não 

estamos conseguindo saber. (ininteligível) a ouvidoria não tem... Uma coisa que deu problema e a imprensa, 

para outra diretoria?  

Muita gente quer contribuir e fica correndo para lá e para cá, para fazer informação. A título de crítica 

construtiva.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E a título de informação deputado, o diretor de 

habilitação estará aqui conosco na próxima semana. Sr. Clovis, diretor de sistemas, para os questionamentos 

do deputado Edmir Chedid. Você tem as perguntas aí também? Você lembra, anotou? O passo a passo. 

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Vou fazer de novo, porque não anotei. Aqui eu citei, então tenho a 

parte do processo de habilitação, quanto a parte de processo administrativo. Nós temos os dois sistemas. O 

que temos feito com relação a... tem nos deixado muito preocupados essa questão do que está acontecendo 

quando acontece isso na mídia. O que é a diretoria de sistemas? Sempre recebemos essas informações, como 

o Fernando disse, pela própria diretoria de habilitação com os relatórios, e também temos uma auditoria. 

Nós temos as investigações que ocorrem por conta da auditoria e da diretoria de habilitação, onde 

levantamos todos os dados que eles precisam até para iniciar uma apuração. Fornecemos todos esses dados. 

Feito isso, também temos entre nós, diretoria de sistemas, (ininteligível) que são os gerentes, entender 

até mesmo os modus operandi, que estão fazendo esse trabalho. Porque o sistema tem as regras definidas 

pelo REMACH, com uma padronização que vale para todo o território nacional, mas obviamente que tem os 

sistemas locais. Cada Detran também faz a administração de seus sistemas locais. Lá nós temos o nosso que 

chamamos de regras de negócios; como cada parte do programa tem que ser comportado. Temos feito isso, 

 

identificado junto os membros, tanto da auditoria, quanto da diretoria de habilitação, o que está ocorrendo e 

de que forma podemos até fechar algumas funcionalidades que deveriam ser utilizadas para o lado do bem, e 

que são feitas.  

Lá no sistema não queremos atrapalhar a atividade, nós criamos funcionalidades até para que nosso 

funcionário possa executar a atividade, mas obviamente acabam desvirtuando algumas funcionalidades para 

fazer seus desvios de conduta, suas coisas que não deveriam ser feitas. Então temos feito esse trabalho sim 

deputado, bastant

tentam burlar o sistema para dar continuidade em seus negócios. Então nisso estamos bem preocupados e 

alinhados com a auditoria e a diretoria de habilitação.  

Com relação a parte que o senhor disse, o que estamos conseguindo minimizar e as providências. Essa 

é uma parte do sistema. Por exemplo, aquela questão do dedo de silicone. Lá atrás quando foi desenvolvido 

o sistema e concebido juntamente com a Prodesp, utilizamos um leitor que já era utilizado pela 

(ininteligível), até para diminuir o impacto econômico. O dedo que possibilita a identificação do dedo vivo, 

na época em 2013 não existiam tantos no mercado, eram poucos fornecedores e caríssimos. Temos sido 

perseguidos com essa questão da denúncia do dedo de silicone como críticas. No final do ano passado, 

trabalhamos muito com a Prodesp para eliminar essa questão tecnologia, porque isso não depende só do 

sistema, mas do equipamento da ponta. Aquele leitor identificar que o dedo que está sendo depositado lá não 

é de silicone, um dedo maquiado, qualquer outro tipo de artificio que possa fraudar.  

Os bancos também fazem um grande investimento hoje com biometria. Aquele que o Banco do Brasil 

 Então tem que chegar num meio 

termo que eu consiga identificar e atender as necessidades do Detran, e também que não onere um custo 

muito grande, porque sabemos que isso acaba chegando para o cidadão. O que estamos fazendo? Já 

selecionamos e testamos vários leitores no mercado, hoje tem vários fabricantes, e consegue identificar essa 

questão do dedo vivo.  

Então esse ano já está quase finalizando, foram feitas muitas reuniões com a Prodesp, e acredito que 

no mês de setembro eles consigam atualizar o sistema E-CNH. É um sistema já antigo, daquela época de 

2012, 2011, e nunca sofreu nenhuma alteração tecnológica. Então estamos atualizando ele também. E vai 

permitir a identificação do dedo de silicone, uma atividade que temos que fazer e resolver o problema. Com 

relação as outras providências, acho que o Nelson pode até explicar a questão de investimentos. Nós estamos 

muito preocupados com a questão da segurança, e temos feito uma série de investimentos. Vou pedir para o 

Nelson, que cuida da parte de infraestrutura e segurança, explicar sobre o que fizemos. Ele tem mais 

detalhes.  

O que podemos fazer para eliminar as fraudes? Eu acho que a T.I. está aí para ajudar, tem se 

desenvolvido muito isso nos últimos anos, desde a questão das redes sociais que têm amparado muita gente 
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para leilão, nosso sistema faz toda uma pesquisa relativa a esse veículo que está indo para leilão, então 

verificamos na Secretaria da Fazenda quais são as pendências de IPVA, as multas que existem. Assim que é 

informado pela unidade nós preparamos um arquivo e encaminhamos para a Secretaria da Fazenda e para 

nosso sistema também, para que essas multas fiquem suspensas de cobrança. Quem vai adquirir o veículo de 

leilão não pode adquirir com algo em débito, senão ele não vai querer comprar. Fazemos isso pelo sistema. 

Estamos associando as pendências ao proprietário anterior, para que possam ser cobrados. Se você vai 

comprar um veículo em leilão, não pode comprar com todos esses dados. Fazemos esse controle pelo 

sistema, uma parte de efetivação. Esse sistema está sendo aperfeiçoado. Ele existia, mas ainda tinha algumas 

regras que precisavam ser melhoras, e estamos melhorando essa questão. Mas ela não baixa no sistema, mas 

fica suspensa e vinculada ao proprietário anterior. Até mesmo seguindo uma resolução do próprio Contran, a 

respeito de veículos que vão a leilão. 

Hoje o leilão não é controlado pelo Denatran, não existe uma base como a de RENACH, de 

habilitação, ou a Base Nacional de Veículos. Agora estamos fazendo melhorias na parte de Denatran, que 

chamamos de RENAINF, as multas do Brasil todo. Existe uma intenção do Denatran em criar uma base 

central do Brasil todo desses veículos que estão sendo leiloados. Acho que por tabela responderia aquela 

questão do senhor sobre a questão dos veículos dublês, porque é uma grande preocupação do Detran. Ele foi 

notificado e não conseguimos identificar, está em outro estado e aqui acabamos lidando com dublê. Isso 

realmente precisaria de uma organização e administração federal. 

Com relação a Valide, da produção da CNH, temos que seguir a legislação federal. Eu diria que hoje

todos os estados da federação têm que contratar e licitar as empresas gráficas e produtoras homologadas pelo 

Denatran. É uma norma federal, então não é qualquer gráfica que pode participar ou mesmo o Detran, existe 

todo um pré-requisito. A questão que o senhor falou da segurança, a resolução do Denatran estabelece as 

regras dessas salas onde são produzidas as CNHs. Tem que ser salas onde são produzidas, (ininteligível) 

controle de acesso monitorado. Então se o senhor for em qualquer unidade, acho que em São José dos 

Campos temos uma parte da fábrica da Valide, dentro do Poupatempo. Se o senhor for ver, é uma sala 

separada do Poupatempo, fechada, onde só funcionários autorizados estão lá para produzir esse documento. 

Sabemos que é um documento de segurança utilizado para diversas finalidades. 

 

O SR. - Às vezes ouvimos informações de que a CNH será modificada a nível nacional, para ser uma 

coisa única. Existe isso? 

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Esse ano o próprio Denatran alterou a informação do papel moeda, 

tanto é que eles colocaram um QR Code dentro do documento, coisa que não existia. Houveram algumas 

adaptações no sistema até para poder fazer a ligação que o Denatran colocou. Ele tem um aplicativo e 

consegue verificar se aquele documento é verdadeiro ou não. Mas a partir do momento da implementação da 

lei, em diante. Os anteriores serão substituídos na medida em que são renovados.  

 

 

O SR. - Presidente, se me permite, gostaria de fazer uma última pergunta para o nosso ouvidor. O 

senhor falou de 1700 reclamações. 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Manifestações. 

 

O SR. - Manifestações, sendo que uma única de denúncia de habilitação. 

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Esse semestre eu recebi uma, de venda de 

CNH. A pessoa vai no CFC e ele oferece que se quer tirar CNH, não precisa fazer nada. 

 

O SR. - E mesmo assim não tem o autor da denúncia?  

 

O SR. FERNANDO ANTÔNIO MATHEUS CALERO - Essa denúncia não deu o autor, aí a 

denúncia não teve...  

 

O SR. - Era só isso presidente, obrigado pelas respostas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Então dando continuidade aqui aos inscritos, o 

nobre deputado e relator dessa CPI, Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Boa tarde. Vou tomar a liberdade de fazer os questionamentos e 

pedir para que vocês encaminhem depois por escrito, até pelo adiantado do horário, porque temos deputados 

para fazerem seus questionamentos, e depois temos mais duas pessoas para falar um pouquinho. Mas eu

queria primeiro ponderar com o Fernando, não que seja algo de sua culpa, mas fica evidente que as 

denúncias de corrupção, que é a principal função dessa ouvidoria e do próprio site do Detran, elas não têm 

chegado no Detran. Elas chegam para a Polícia Civil e outras fontes. 

O número que o senhor nos colocou de uma denúncia, nós tivemos Operação Delta Fake e uma série 

de operações no estado de São Paulo, que não chegaram a essa ouvidoria. Não que seja uma falha de vocês, 

mas o próprio usuário deve ter alguma restrição e vai direto na polícia. Mas sugerir a vocês que façam 

campanhas nas autoescolas e poupa tempo para que a pessoa procure a ouvidoria quando tiver uma 

denúncia, seja de corrupção na questão da emissão de CNH ou pontos de carteira, enfim, a título de 

contribuição e que devo colocar no relatório também. Fernando, e aí pedir para que você nos passe por 

escrito qual o orçamento e quantos funcionários têm na ouvidoria, para depois incluirmos isso no relatório. 

Ao Clovis, dizer a ele que tem um pouquinho mais de tempo na construção desse novo Detran, durante 

esses cinco anos ele deve ter passado pela saída do Detran da polícia e vindo para a gestão. Toda essa 

Detran, sem um documento tão rígido, um documento oficial? Por que uma empresa terceirizada emite um 

documento desses? Por exemplo, aqui em São Paulo quem emite o RG é o IIRGD. Eles consultam os 

cartórios. Pode ser que o cara nasceu lá onde for, na Bahia, em qualquer estado do país, e ele precisa ter a 

certidão de nascimento ou casamento e o IIRGD é quem emite. A mesma coisa o CPF ou outros 

documentos. Por que a CNH, uma coisa tão importante, um documento que carrega o CPF e os dados da 

pessoa, que hoje serve como um documento único, pode ser terceirizada e vai no endereço da pessoa? O RG 

não vai no endereço, eu tenho que retirar no Poupatempo ou na delegacia.  

São essas perguntas. Agradeço a atenção dos senhores.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deu para anotar todas as perguntas? Então da 

maneira que vocês entenderem melhor. Com a palavra, nossos convidados.  

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Com relação (ininteligível), como a parte de procedimento eu posso 

falar um pouco da parte do sistema. Nós temos PID - Permissão Internacional para Dirigir, então esse 

documento é utilizado pelo cidadão quando ele vai parar o exterior e nos países que se exige que seja 

apresentado esse documento, até para você poder dirigir nesse país durante o período. Tem duas formas de 

presenciar isso, presencial na unidade ou também pelo Portal do Detran. 

O que verificamos? Se o cidadão não tem nenhum impeditivo ou suspensão que esteja para vencer, e 

emitimos na unidade onde ele está registrado, a não ser que seja no Poupatempo. Mas geralmente onde você 

tem o registro da sua CNH é onde emitimos a PID. Esse caso que o senhor citou que pessoas de outros 

lugares vão lá e emitem a PID, eu não sei se é o caso do Poupatempo, que tem uma regra diferente das 

nossas unidades. Ele consegue renovar CNH que não seja de cidadão que esteja registrado na cidade de São 

José dos Campos.  

 

O SR. - Para exemplificar. Eu tenho uma CNH do Paraná e estou morando em São José dos Campos. 

Eu preciso de uma CNH internacional, da PID, eu posso fazer ela lá mesmo no Poupatempo de São José dos 

Campos ou tenho que ir em Curitiba? 

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Aí eu já não sei te dizer com certeza, mas como eu disse, só 

conseguimos...  

 

O SR. - Talvez a pergunta não caberia ao senhor.  

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Mas eu sei que no sistema eu só consigo emitir a PID na unidade 

onde está registrado, se a sua CNH estiver registrada em São José dos Campos. Ou talvez o Poupatempo.

Agora de outro estado acho muito estranho, teríamos que verificar essa questão.  

 

Com relação a forma de entrega da habilitação. Quando é primeira habilitação o cidadão pode retirar 

em nossa unidade, então ele pode retirar ou no CFC. É isso que o senhor está questionando, por que tem que 

entregar na CFC e não pode entregar...? 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Não, eu quero saber se pode ir entregar no endereço.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Se o documento chega direto na casa do condutor. 

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Pode, desde que ele pague a taxa de 11 reais. Temos um sistema 

integrado de arrecadação feito com a Secretaria da Fazenda, e no banco da (ininteligível) aparece lá. A 

entrega de CNH em postagem, aí ele pode solicitar no momento da finalização.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Tanto renovação quanto a primeira habilitação.  

 

O SR. CLOVIS SIMABUKU - Essa questão de baixar multa em São Paulo não pode ser do 

município. É uma mecânica bem complicada, porque tem as multas municipais geridas pelo próprio

município. No caso de São José dos Campos, onde o senhor tem origem, lá tem o órgão de trânsito e 

transporte municipal, e faz a gestão do seu trânsito. Ele aplica as multas municipais. Quando ele manda para 

a casa do cidadão, já é com o boleto controlado pela secretaria. 

Obviamente que o que acontece? Essa informação passa pelo Detran, as multas municipais, mas não 

para que eu tire do meu sistema. Hoje por exemplo as multas no estado de São Paulo que tenho do Detran 

faço todo o controle via Secretaria da Fazenda, nossa transmissão é com os bancos. Hoje para pagar as 

multas de São Paulo eu não utilizo nenhum boleto. O senhor vai na rede bancária e apresenta o número do 

RENAVAM e já te digo quais são as multas, o senhor paga e automaticamente essa informação vem online 

para nós. 

No caso dos municípios não, porque eles fazem um convênio com os bancos, aí tem o período de 

compensação. Então nem sempre quando o cidadão paga na hora, essa informação entra no Detran, porque 

 bem assim. Temos que receber a informação do 

município. Tem esse atraso da informação. A questão da liberação do veículo por procuração não consigo te 

responder, porque é procedimento determinado pela diretoria de fiscalização junto com a unidade de 

atendimento. É um procedimento que acaba envolvendo o sistema, mas é uma exigência que tem que ser por 

operação da área mesmo. 

Baixa do veículo para leilões. Isso nós temos um sistema. A partir do momento que a diretoria de 

fiscalização, junto com a unidade de atendimento da região determina que aqueles veículos estão disponíveis 
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dessas CPIs, que tem um problema sério de corrupção no estado de São Paulo, conseguimos protocolar 

porque a base do governo sempre faz requerimento de protocolos de CPI para tomar espaço dessas mais 

importantes. 

Volto a dizer, não é o caso dessa do Detran que é importante. Mas precisamos levar a sério e não pode 

acontecer dessa forma. Essa CPI tem que funcionar com quórum. Só para você ter ideia, não sou membro 

titular - o deputado Zico não pode vir, e ontem no Partido dos Trabalhadores nós tivemos a preocupação de 

alguém vir aqui substituir o deputado, e sou suplente e estou aqui. Agora não dá para admitir, porque aqui 

tem oito membros da base do governo e apenas três estiveram presentes. Todo mundo aqui tem suplente. 

Então faço esse questionamento, e não farei minhas perguntas porque acho que os convidados, com 

todo respeito, têm que voltar aqui porque essa CPI é muito importante para o estado de São Paulo. Uma das 

perguntas que eu ia fazer é o seguinte, há dois, três anos mudou, nós tiramos o Detran do vínculo da 

Secretaria de Segurança Pública, e foi colocado numa pasta que já estão. Eu queria saber qual foi a eficácia, 

o que melhorou em termos de fiscalização para vocês explicarem para nós e a população do estado de São 

Paulo. 

Coincidentemente eu recebi seis pessoas de Itapecerica da Serra hoje de manhã, antes de vir para cá. 

Eu interrompi a reu

todos eles para tirar carteira e para renovar tiveram que dar o chamado quebra. O início de todo o escândalo 

e da máfia do Detran é a quebra nas autoescolas. Aqui é sabido que quando você vai fazer o teste, que tem 

um monitor, uma câmera ligada ao Detran que faz parte do sistema, que é muito bonito, mas não funciona. O 

cara está ali respondendo às perguntas com o teclado desligado, tem outra pessoa respondendo pelo quebra.  

Então essa CPI é muito importante, e temos que faze-la funcionar com quórum. Caso contrário, vai ser 

mais uma CPI chapa branca do governo do Estado de São Paulo para ocupar o lugar de uma CPI mais 

importante sobre os grandes escândalos do Estado de São Paulo, a Lava-Jato está chegando em São Paulo e 

tem que apurar. Com todo respeito aos membros e pessoas que seriam ouvidas, não farei minhas perguntas, 

porque quero fazer com quórum. E não concordar com hipótese alguma de que essa CPI passe essa ideia, 

para cobrir o espaço de outra mais importante, como aconteceu com a CPI dos planos de saúde que terminou 

semana passada de forma péssima. Não se apurou nada, não se chegou a lugar nenhum porque não tinha 

quórum e não teve preocupação. 

Sabemos que isso também é uma orientação do governo do Estado de São Paulo. Não se apura nada, a 

Assembleia Legislativa é conivente com isso. Eu como deputado de oposição não deixarei passar em branco. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Com as colocações do deputado Enio 

Tatto, só reforçando que da nossa parte da Presidência temos feito o possível para que essa CPI possa ser 

ágil o suficiente, e ao mesmo tempo que tenha reuniões suficientes para esclarecer quaisquer dúvidas. 

Estamos aqui e já ouvimos o presidente do Detran, hoje com os diretores do Detran também, mas de fato 

vamos cobrar os deputados para que estejam mais presentes e envolvidos nessa CPI tão importante para o 

estado de São Paulo. 

Obviamente até por ter sido questionada e com razão a questão do quórum, não podemos dar 

continuidade. Eu entendo que os questionamentos feitos pelo deputado Marco Vinholi foram feitos ainda 

com quórum, portanto se possível não responder, mas apenas encaminhar a essa CPI todos os 

questionamentos feitos pelo deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Também farei minhas perguntas por escrito, até para quando vocês 

voltarem, trazer alguma resposta concreta para que possamos dar um bom andamento para essa CPI. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradecendo a presença do deputado Marco 

Vinholi, relator, o Milton Vieira, Enio Tatto e os demais que estiveram aqui, Edmir Chedid, Roberto 

Massafera, Roberto Morais e Márcio Camargo, e aos diretores Fernando Calero, ouvidor do Detran, e o Sr. 

Clovis Simabuku, diretor de sistemas, e também ao Sr. Nelson Lemos e Elgo Melo, gerentes da diretoria de 

sistemas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente CPI, por falta de quórum. 

 

* * * 

modernização e construção do novo Detran eu espero que tenha sido positiva para o Estado. Eu vi os índices 

que saíram recentemente de uma grande aprovação da população em torno desse novo modelo do Detran, e 

com muitos desafios pela frente. Você colocou muito bem. Eu queria perguntar primeiro a você, se 

classifica, evidente que com todos os esforços que o governo do Estado e o Detran fizeram, ainda existem 

irregularidades que vira e mexe aparecem em operações da polícia, através da imprensa, que nós como 

cidadãos paulistas também ficamos sabendo. Se você atribui isso a essa falha na colocação dos dados no 

sistema.  

Queria também pedir para você que me encaminhe quais as atualizações que deverão ser feitas no 

sistema da E-CNH que você citou, quais sistemas e os custos deles, e as empresas que têm acesso a esses 

sistemas, quais os novos sistemas que deverão ser implementados em 2017 e 2018. E aqui chamo atenção 

porque vi uma matéria há pouco da CNH digital, a partir de fevereiro de 2018. Se o Detran-SP vai 

implementar isso, qual o custo para o estado e com breve resumo de como deverá funcionar. O presidente do 

Detran numa breve apresentação nos falou também sobre o advento da biometria, que deve avançar no 

estado de São Paulo. Se vocês puderem me encaminhar como isso deve acontecer, se já tem planejamento 

para isso. Seria uma prática para coibir a irregularidade da colocação de dados falsos no sistema?  

Você colocou um pouquinho da questão da Valide, e queria entender um pouquinho. Se você puder

me encaminhar como funciona esse contrato com a Valide, uma vez que é evidente que a falha fica na 

inserção de dados falsos. Que possamos verificar se o sistema tem alguma forma de ser burlado, se as 

pessoas que têm acesso a esse sistema de uma forma ou outra podem ter cometido alguma irregularidade ao 

longo desses anos. Também iniciativas importantes que o governo fez, como o portal e o aplicativo. Ia pedir 

a você que se pudesse mandar um breve resumo sobre os serviços, os custos e como é feita a manutenção

deles, e também relativo a multas.  

Vemos direto empresas que se colocam a fim de ajudar a resolver a multa, e sabemos que podem ser 

despachantes que vão lá e fazem dentro da lei, mas é evidente que também temos denúncias de 

irregularidades. Se pudesse me passar um pouquinho como é esse sistema, qual empresa criou e faz sua 

manutenção, quem tem acesso a esse sistema para podermos verificar a irregularidade através disso. Dizer 

que também enviaram algumas perguntas, para saber sobre a inovação. Essa aqui eu queria que vocês me 

respondessem aqui mesmo. Sobre como funciona a renovação para carteira de deficiente físico, se é o 

mesmo para todos os motoristas e estrangeiros, se você pode afirmar que os sistemas nos CFCs não são 

violados. Por que o cego não pode emitir CNH?   

A mesma pergunta que o deputado Edmir fez, é evidente que você tem um planejamento ideal para 

que o sistema possa cada vez menos (ininteligível). Se puder me passar, pode ser por escrito, qual é a meta 

do Detran em torno disso.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É isso deputado? Portanto, acho que a maioria dos 

questionamentos é para que possam ser encaminhados para o deputado Marco Vinholi, nosso relator, e para 

 

toda a CPI também. Vou passar a palavra, e acho que as últimas perguntas ele faz questão que você responda 

aqui.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Fazer uma questão. Embora o deputado Edmir não está aqui, ele

que fez a convocação, eu queria dar uma sugestão. Tendo em vista os dois próximos convidados para serem 

ouvidos, pelo que vi eles são subordinados e não estão ligados a diretoria. Eu acho que vamos chover no 

molhado, porque o que perguntamos aqui eles praticamente já responderam tudo. Faço a sugestão para que 

se tiver alguma outra pergunta, formulamos depois e mandamos por escrito para o senhor. Até porque 

estamos quase sem quórum aqui, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Da minha parte sem problemas. Eu também 

entendo que como são subordinados ao diretor que está aqui respondendo às perguntas, acho que talvez para 

colaborar se tivesse alguma pergunta específica. Mas como não teve até o momento, entendo que não há 

problema de abrirmos mão da oitiva dos dois convidados. Mas claro, depois também quero ouvir o deputado 

Edmir, que é autor e está descendo aqui já.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Eu aguardei as perguntas e questionamentos. Primeiro cumprimentar os 

convidados e deputados. Aguardei os questionamentos restritos e agora o deputado Milton Vieira levanta 

problema de quórum. Quer dizer, eu queria ir nessa linha. Não quero nem fazer minhas perguntas, eu vim 

com muita expectativa para essa CPI e acho que ela é muito importante. Mas temos que levara a sério as 

CPIs, acho que V. Exa. e os membros dela estão levando. Mas precisamos questionar, porque CPI não é 

coisa para inglês ver. Estamos em três deputados aqui (ininteligível) está voltando, numa CPI que tem nove 

membros. E nem sequer quem requereu o pedido de CPI está presente. 

Sr. Presidente, essa CPI está tomando espaço de outra que poderia estar aqui. Semana passada tivemos 

o término de uma CPI dos planos de saúde, que foi melancólica e pegou mal para a Casa, e que passou uma 

ideia, e não quero que passe a mesma aqui, que essa CPI foi criada para tomar espaço de outra CPI que 

poderia ter sido criada que atinja mais o governo do Estado. Por exemplo, tem pedido de CPI aqui para 

apurar os escândalos do rodoanel; da Sabesp; da CPTM; da calha do Tietê; do FBE da educação. Nenhuma 
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convocar. Não é um privilégio para um ser convidado, a CPI tem esse poder. Agora o que nós decidimos 

aqui foi que primeiro convidamos, e se não vir depois... Mas é automático. Não se assuste, porque já está 

combinado assim.   

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então, mas o senhor está esquecendo um detalhe 

e 

for convocação, precisa ser convocado com 24 horas e publicado. Só isso. A convocação não pode ser feita 

no ato, o convite sim. Essa é a retificação, desculpa. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Questão burocrática.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, pela ordem, só para mostrar a importância desse 

requerimento de convite para que possamos votar hoje, já que existe esse acordo. No final de 2011 houve 

uma operação conduzida pelo Grupo de Inteligência da Corregedoria, e nem eu tinha conhecimento desse

grupo lá.  

É importante todos terem conhecimento, existe esse grupo da Corregedoria Geral de Administração 

que, em conjunto com o Detran e a Polícia Civil, flagrou atuação de uma quadrilha formada por servidores 

públicos, funcionários, terceirizados e despachantes cobrando propina para facilitar a liberação de 

documentos dentro da sede administrativa do Detran no centro de São Paulo. 14 servidores públicos, dois 

terceirizados e dois despachantes foram detidos e levados para a 2ª Delegacia de Crimes Contra a 

Administração Pública, e os cinco servidores presos em flagrante por corrupção passiva, formação de 

quadrilha e falsidade ideológica. 

Foram apreendidos 14 mil reais em espécie encontrados em salas de funcionários, foram reunidas 

provas consistentes mobilizando nove corregedores que apuraram a prática dos delitos, setores específicos 

foram investigados e os policiais apreenderam cerca de dois mil reais em dinheiro, fruto da cobrança de 

propina, o suporte aos Detrans no interior de São Paulo, com apreensão de mais 12 mil reais em espécie e os 

funcionários públicos presos em flagrante. Na ocasião o presidente da CGA, Gustavo Húngaro e o então 

presidente do Detran, Daniel Annenberg, informaram que a investigação continuaria em todos os setores do 

Detran, não só da capital, mas da Grande São Paulo. 

Passados esses seis anos, prosseguiu essa operação. Quais resultados tivemos nessa operação? É 

importante que eles venham aqui colocar para nós o trabalho que eles fizeram para combater essas fraudes. 

Por qual motivo após essa operação, não diminuiu a incidência das fraudes? Perguntas que até vamos 

colocar aqui. Depois houve a Carta Branca, a Delta Fake, o dedo de silicone, então precisamos ouvir esse 

pessoal para também sermos informados, e ir colocando essas perguntas para sabermos o que eles vêm 

fazendo para melhorar, e o que nós podemos ajudar nesse intuito, para que o Detran possa cada vez mais 

 

travar esse sistema que já existe há muito tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Antes queria registrar a presença do deputado 

Celso Nascimento, que muito nos honra com sua presença, e dizer a todos os deputados que estamos ao vivo 

na TV Assembleia. Então antes de iniciar com o Raul, queria convidar todos os demais convidados para que 

possam sentar aqui também, até para que possam não necessariamente usar a palavra, mas colaborar com ele 

em algum eventual questionamento que possa vir após a explicação do Raul. 

Pela ordem, deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só rapidamente concordar com a importância do requerimento 

do deputado Edmir Chedid, e cumprimentar meus pares, você e o Raul, que está fazendo um bom trabalho 

na diretoria de habilitação do Detran. Queria questionar qual é a data de finalização dessa CPI, uma vez que 

temos vários requerimentos aprovados para convocar e convidar pessoas. Que possamos fazer uma reunião 

até informal, antes da próxima reunião, para organizarmos isso. Para que possamos saber um calendário das 

pessoas que virão até o final dessa Comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Com relação ao término da CPI, já com 

aprovação do seu requerimento de ampliação de prazo, vamos até dia 12 de outubro. Com esse pedido que o 

deputado Edmir fez, teremos que fazer pelo menos uma reunião a mais do que estávamos com expectativa, 

que era uma por semana. Vamos nos organizar para isso, e acredito que não tenha problema para os 

deputados. Temos feito reuniões todas as quintas-feiras, e o planejamento é continuar nesse dia até dia 12 de 

outubro, com a votação do seu relatório final. Até dia 12 de outubro já com a prorrogação máxima dessa 

CPI.  

Como eu apresentei um plano de trabalho para Vs. Exas., vamos ter que aumentar em algumas

semanas para pelo menos duas reuniões, ou esticar um pouco mais essa reunião da quinta.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Então você já tem mais ou menos quem vai vir nesse período? 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Isso. Como fizemos uma convocação já aprovada 

aqui, de bastante membros do Detran, inclusive outros servidores, já tem uma programação de convites. O 

Raul junto com os demais, por exemplo, já estava programado para vir hoje, assim como os demais têm 

programação. Com essa nova convocação, se for aprovado aqui agora, vamos ter que estender um pouco 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom dia a todos. Havendo número regimental, 

declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar 

fraudes ocorridas no Detran, com a suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular na 

Carteira Nacional de Habilitação. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados; relator Marco 

Vinholi, Zico Prado, Roberto Massafera, Edmir Chedid e Cezinha de Madureira. Peço ao secretário que faça 

a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está 

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Hoje, conforme requerimento aprovado por essa CPI, 

ouviremos alguns servidores do Detran. Queria registrar e agradecer a presença de todos eles que 

compareceram a essa CPI, assim como foi na reunião anterior.  

Estão aqui conosco o diretor de habilitação do Detran, Sr. Raul Vicentini; a gerente de processos 

administrativos de habilitados e candidatos da diretoria de habilitação do Detran, Sra. Thais Barbarossa de 

Almeida Pacheco; o gerente de credenciamento para habilitação da diretoria de habilitação do Detran, Sr. 

Rafael Vitor Alcântara Neto; e o gerente operacional habilitação da diretoria de habilitação do Detran, Sr. 

Alexandre Cordeiro de Brito.  

Para explicar a todos como funcionará. Assim como na reunião anterior, ouviremos aqui inicialmente 

o diretor, o responsável direto até mesmo a quem os outros são subordinados, e se eventualmente essa 

Comissão entender que não é necessário ouvir os demais, dispensamos após ouvir o diretor Raul. Quero 

convidar a já agradecer sua presença, o Sr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, para que tome 

assento na Mesa.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia nobre deputado, presidente dessa Comissão, Caio França 

e nobres deputados aqui presentes, assessorias, imprensa, todo o pessoal do Detran, todos os diretores e 

gerentes que aqui vieram. Sr. Presidente, tenho dois requerimentos que protocolei na Comissão agora. Eu 

julgo ser importante, até para elucidar e dar subsídios ao relator e a todos nós. É a o convite ao Dr. Gustavo 

Húngaro, ex presidente da Corregedoria Geral de Administração e atual ouvidor geral do Estado de São 

Paulo. O outro requerimento é para o atual presidente da Corregedoria Geral de Administração, Dr. Ivan 

Francisco Pereira Agostinho.  

Ocorre que em 2011 se detectou várias fraudes nessa área, o Estado tomou várias providências e a 

Procuradoria Geral abriu uma sindicância para que eles venham explicar aqui que providências tomara, e em 

função disso as providências que o Detran tomou. Quais servidores, e se constatados, foram demitidos, se a 

justiça tomou providência para demonstrar. Precisamos saber. Houve um problema em 2011, o que 

aconteceu? O que a Procuradoria e o Detran fizeram? Como está essa situação nos dias de hoje? Então eles 

podem vir aqui informar rapidamente.  

Eu sei que o prazo da CPI vai se extinguindo, mas para que até o relator possa ter subsídios para que 

vejamos as providências que o Estado tomou. Muito obrigado, excelência.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Precisamos publicar, mas se houver 

consenso entre todos os membros da CPI, eu entendo que poderíamos fazer a votação desse requerimento. 

Pela ordem, deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só não entendi se é convite ou convocação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É convite, para que possamos fazer no dia de hoje. Até porque 

todos têm vindo. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para deixar esclarecido, todos têm vindo. 

Temos feito um convite, e salvo engano fazemos junto com uma convocação. Se a pessoa, o servidor não 

estiver aqui pelo convite, ele automaticamente é convocado. Mas como todo mundo tem vindo, assim como 

todos os servidores do Detran, imagino que o convite de maneira primária pode ser feito. Há concordância 

de todos os membros dessa CPI? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro eu quero registrar que tem concordância porque temos 

pressa, a CPI está andando. A segunda questão, deputado Massafera, é que a CPI tem todo o poder de 
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aos sistemas que temos desenvolvido junto as áreas competentes, principalmente na área de habilitação. 

Dizer que o Poder Executivo, e nós como um órgão dele - o Detran pertence a Secretaria de Planejamento -

sempre quando temos o apoio do parlamento, e quando essa discussão vem à tona através da imprensa ou de 

uma CPI, acho muito importante que o parlamento cumpra sua missão, que é justamente fiscalizar.  

Aqui é a Casa do Povo e onde vocês representam o interesse do cidadão paulista que quer uma boa 

prestação de serviço e um atendimento mais célere, uma prestação de serviço de forma correta, que não haja 

fraudes. Mesmo porque o Detran é a porta de entrada para a cidadania. As pessoas quando recorrem até o 

Detran, e quando batem na porta de um CFC por exemplo, para adquirir a tão sonhada carteira de 

habilitação... E quem aqui já foi adolescente e já sonhou em obter a carteira de habilitação sabe que é

importante na vida das pessoas. É um marco na vida das pessoas. Daí por diante elas conseguirão ter 

mobilidade, exercer alguns papéis de cidadania no que diz respeito a apresentação do documento, que já vale 

como RG e também como CPF. Todos aqueles dados já inclusos na Carteira Nacional de Habilitação. 

Então quando o cidadão percebe e observa que existe o critério de que o Estado está vigilante para 

combater a fraude, e que essa porta de entrada você passa a imagem que o poder do Estado é permanente, 

em que o cidadão adquire um documento importante de forma legítima e correta, essa é a impressão que o 

cidadão de bem vai ter do Estado daqui por diante. Então a imagem do poder política do Estado também 

passa pela CNH. Então eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores para qualquer dúvida e 

esclarecimento, e dizer que nós em todo momento, seja convocação ou convite, para nós não importa o 

modelo ou forma, sempre nos colocamos à disposição do parlamento, da Assembleia Legislativa, e dessa 

Comissão. Portanto, fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento dos senhores com relação a 

nossa área de habilitação.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Como anteriormente já havíamos falado, 

vamos abrir para que os deputados possam se inscrever. O deputado Edmir Chedid já está inscrito e será o 

primeiro. Antes queria só passar a todos os convidados, ao Raul, a Thais, ao Rafael e ao Alexandre o Termo 

de Compromisso do Depoente, que declara que está falando a verdade e que garante a veracidade das falas 

de Vossas Excelências. Portanto, para iniciar com relação aos pedidos... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Não estou me inscrevendo, só quero 

entender. O Dr. Raul fez uma explanação e colocou ali a competência de cada um dos membros que estão na 

Mesa. Quando fizermos a pergunta, eu não sei para qual é a competência. Que eles respondam, mas que 

tenha o microfone. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para esclarecer. Nós entendemos que como eles 

são subordinados ao Raul, seria fora de praticidade ouvir cada um deles individualmente sobre suas áreas.  

 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Isso eu concordo. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Por isso que eles não vão se explanar, mas a partir 

do momento que você fizer a pergunta já vai direto para cada um deles ou o próprio Raul vai responder, e se 

precisar da ajuda deles, serão ajudados. Lembrando que todas as cópias de requerimentos pedidos por Vs.

Exas. lá atrás com relação a inquéritos, tudo que foi feito está à disposição. Portanto, com a palavra o 

deputado Edmir Chedid, primeiro inscrito para fazer questionamentos a qualquer um dos membros aqui 

presentes. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Sr. Presidente, deputado Caio França. Cumprimentar o 

Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran; a Sra. Thais Barbarossa de Almeida Pacheco, gerente de 

processos; o Rafael Vitor de Alcântara, gerente de credenciamento de habilitação; e o Sr. Alexandre Brito, 

gerente operacional de habilitação da diretoria. A diretoria inteira está aqui, o comando do Detran. Agradeço 

pela presença dos senhores. Vamos tentar entender esse processo. 

Eu acho que o intuito da CPI é ajudá-los no que for necessário. Já disse isso quando o presidente veio 

aqui. Pelo menos a intenção desse deputado, e acredito que de todos. Queremos acabar com essa fraude de 

privilegiar pessoas. Vimos no passado as denúncias de propinas, e queremos ajudar. E também verificar as 

finanças do Detran logo mais, para sabermos. O Detran é um grande arrecadador, e no fim sempre falta 

dinheiro, inclusive para ele aperfeiçoar seus sistemas. Temos que tratar disso inclusive no orçamento. Mas 

vamos lá. Vou fazer o questionamento e quem for da área responde.  

Senhores, segundo o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado de 

São Paulo, a obtenção de uma CNH na categoria AB, moto e carro, custa em média dois mil reais. Desse 

total, cerca de 5% são taxas do Detran, e o resto é pago diretamente aos prestadores de serviço como 

autoescolas, médicos e psicólogos. Esses preços não são tabelados pelo Detran? Por isso o Detran-SP não 

pode interferir na relação comercial entre o estabelecimento e o candidato, que terá que acionar os órgãos de 

defesa do consumidor, caso sintam-se prejudicado?  

Não obstante a fiscalização do Detran a fim de coibir fraudes e irregularidades no processo de 

habilitação, esse problema tornou-se reincidente. Os custos cobrados para a habilitação não estão muito 

altos, especialmente pelo fato de se tratar de um serviço público, e para grande parte dos candidatos é uma 

necessidade, e não um luxo? Todos nós sonhamos em tirar carteira de motorista. Quando temos 15, ficamos 

sonhando que vão mudar a regulamentaçã

maioria é necessidade, e não luxo. Você tem que ter documentação. 

Se esses serviços fossem tabelados, ou se parte da prestação de serviço fosse realizada diretamente 

pelo Detran, o candidato não teria condições mais vantajosas? E nessa hipótese, não inibiria a ocorrência de 

fraudes? Os serviços terceirizados como emissão de CNHs, não dão maior ensejo a fraudes no processo de 

mais na quinta-feira ou ampliar para duas reuniões em algumas semanas.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perfeito. Parabenizando o presidente pela organização. Só 

solicito que se puder enviar para nós, para estudarmos e programarmos.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, presidente. Só para esclarecer, porque não 

escutei direito. É dia dois ou 12 de outubro? 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - 12 de outubro, prazo final da CPI.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A proposta aqui apresentada é de convite. Nós já não 

temos que votar? 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vamos votar agora, só estou esperando para fazer 

os pedidos. Portanto, só para esclarecer, a secretaria está me informando que vamos enviar hoje ainda, a 

programação de todos os que já estão convidados. Então vamos votar os requerimentos do deputado Edmir 

Chedid. Antes queria anunciar e agradecer a presença do vereador Marcos Evangelista, de Guaratinguetá. 

Seja bem-vindo a essa Comissão. 

Requerimento do deputado Edmir Chedid, requerendo que seja convidado o Sr. Gustavo Húngaro, ex 

presidente da Corregedoria Geral de Administração e atual ouvidor-geral do Estado de São Paulo, para que 

venha depor a essa CPI. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. Outro requerimento também do deputado Edmir Chedid, requerendo que seja convidado o Sr. 

Ivan Francisco Pereira Agostinho, presidente da Corregedoria Geral de Administração para que venha depor 

a essa CPI. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Para iniciarmos, peço que o Sr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, use a palavra. Na 

outra reunião estabelecemos 15 minutos para que ele possa esclarecer sobre sua diretoria, e comentar sobre 

alguma fraude que ele conheça, e depois os deputados estão abertos para perguntas, e avaliamos se os 

demais servidores também prestarão depoimentos. Portanto, agradeço mais uma vez pela boa vontade. 

Vossa Excelência, está com a palavra.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma saudação ao nosso 

presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Caio França; o relator, deputado Marco Vinholi; 

e demais membros da Comissão, deputados Zico Prado, Roberto Massafera, Edmir Chedid, Celso

Nascimento; demais deputados presentes, vi agora pouco o deputado Davi Zaia; nosso vereador de 

Guaratinguetá. Saudar também os nossos servidores e diretores do Detran, nossos gerentes, a Thais, o Rafael 

e o Alexandre, saudando também os servidores da Assembleia Legislativa, a imprensa, a TV Assembleia. E 

 

me colocar à disposição para eventuais dúvidas com relação a esse procedimento da CPI.  

Antes disso eu gostaria de apenas passar para os senhores o organograma da diretoria de habilitação e 

suas competências. A diretoria de habilitação é regida por um decreto estadual de 2013, que criou a nova 

estrutura do Detran. É composta pela gerência operacional de habilitação, a gerência de credenciamento para 

habilitação. No caso a gerência operacional de habilitação quem responde é o Dr. Alexandre; a de 

credenciamento o Dr. Rafael; e a de processos administrativos de habilitados e candidatos é a Dra. Thais. 

Então basicamente a estrutura é composta por três gerências.  

No suporte técnico de condutores as atribuições da gerência são apoio às 300 unidades do estado de 

São Paulo, mais as seções de trânsito e também as 20 superintendências, todas dispostas nas regiões do 

estado, que totalizam a jurisdição do Detran composta por 20 superintendências e diretorias de unidades que 

compõem cada superintendência. Exclusão do RENACH, execução do mandato de segurança, bloqueio no 

Denatran, análise de processo de cadastro de militares e de CNH de estrangeiros, exclusão da CNH por 

duplicidade por lei de registro, suporte de ouvidoria, Disk Detran, Fale com Detran e assessoria de imprensa. 

Suporte técnico de pontuação também prestando serviços às unidades e superintendências, orientação e 

núcleo de fiscalização de candidatos e condutores, análise e julgamento de processos de suspensão de 

alcoolemia e também de cassação.  

A gerência de credenciamento, do qual o responsável é o Dr. Rafael, cuida exatamente dos 

credenciamentos de parceiros do Detran, que são o Centro de Formação de Condutores - CFCs, as 

autoescolas, o credenciamento de médicos e psicólogos, de examinadores de trânsito, no caso até editais de 

convocação regionalizados, monitoramento de provas teóricas, que são aplicadas pelos CFCs. Temos lá um 

setor de fiscalização que cuida justamente da fiscalização das clínicas médicas e de psicólogos, e também do 

Centro de Formação de Condutores. E nós temos o núcleo de procedimento administrativo que é justamente 

o setor responsável pela instauração dos processos administrativos. Quem responde é a diretora ali presente, 

a Dra. Giovana.  

Finalizando, temos a gerência de processos, e quem responde por ela é a Dra. Thais. Então temos o 

núcleo de fiscalização de condutores habilitados, e a responsabilidade é pela instauração de processos 

administrativos em face de supostas irregularidades praticadas por condutores no processo de habilitação ou 

na Carteira Nacional de Habilitação. E também o núcleo de demanda judicial, ele é responsável pelo 

cumprimento das decisões judiciais. Enfim, eu gostaria de mostrar aos senhores, de forma bem objetiva, a 

estrutura orgânica da diretoria de habilitação. Antes de começarmos a ir fundo nas questões mais técnicas, 

gostaria de dizer que é importante uma CPI, porque é uma forma das pessoas conhecerem a estrutura do 

Detran. 

Eu ouvi agora o relato do deputado Edmir Chedid a um fato ocorrido em 2011, e posso garantir que o 

Detran mudou muito depois desse ano acerca dos procedimentos e da estrutura orgânica, de pessoal. Com 

relação ao que ocorria no passado, posso garantir que muito não ocorre agora no presente momento com 

relação a alguns procedimentos que foram criados não só no aspecto de controle, mas também com relação 
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levantou, mas não por conta do Detran-SP. Os CFCs são obrigados a cumprir determinação prevista junto ao 

Denatran, e os Detrans estaduais são obrigados a cumprir. 

Com relação a reprovação e índices de aprovação, tem também um cumprimento de uma resolução do 

Denatran em que os CFCs que não cumprirem com o número de um percentual estatístico de aprovação, 

podem perder o credenciamento. Isso era para ser cumprido há um ano e já prorrogou para 2021. Portanto, 

quem disciplina isso também é o Denatran. Agora se você me perguntar se temos a estatística exata do 

número de aprovações e reprovações, em média isso chega por banca de examinadores, relativo por região, 

mas em torno de 55% de reprovação e 40% de aprovação, casos de 30% de aprovação. O aluno tem uma 

nova chance de ser aprovado ou não, então você tem uma estatística do primeiro, segundo e terceiro exame. 

Evidente que quanto mais aulas ele faz, mas vai se preparando e a chance de passar é maior.   

Ainda com relação às taxas, não sei no mote do seu questionamento, mas essas taxas fixas você não 

consegue tirar do custo operacional da carteira.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me permite? O que estou querendo demonstrar é o seguinte. O 

Detran recebe uma taxa pequena, ele faz o papel de prestador de serviço. Claro que os CFCs têm seus custos 

do automóvel, da pessoa para dar treinamento, para ensinar a pessoa a dirigir, dar aula, fazer todo o papel 

que eles fazem lá. Gasta gasolina, tudo aquilo. Tudo bem. O que estou querendo entender aqui e dar 

subsídios a nós é, o que podemos fazer para diminuir esse custo? 

Segundo, já que 50% é reprovado, ele tem que pagar tudo de novo para a autoescola, todas as taxas. 

Tudo bem. Mas se ele não aprendeu, muitas vezes se 50% é reprovado, quem está dando aula está preparado 

para isso? Porque 50% é muito alto. Se nós deputados erramos em 50% no que fazemos, não voltamos para 

cá nunca mais. Se o senhor errar 50%, não vai ocupar mais cargo público algum. É o que estou querendo

colocar. O que nos dá impressão e o que nos parece, e isso pode ser no país inteiro, é uma máquina de 

reprovação para que haja um ganho por parte de pessoas, e aquele que quer ter a carteira de motorista seja 

penalizado com recursos financeiros. 

Então pega o caso dessa moça três vezes reprovada. As taxas do Detran são baratíssimas perto do que 

custa o CFC. Então queremos entender se vocês estão analisando isso, vendo se a autoescola às vezes não 

está aplicando um procedimento que não é bom. Estão tomando providências com essa autoescola? Com a 

pessoa do Detran que verifica isso lá, estão olhando? Onde existe dinheiro, existe problema. Minha família 

tem empresa de ônibus há 60 e poucos anos, meu avô era motorista, meu tio cobrador, meu pai não sei o

que, eu já fui mecânico e aprendi tudo lá. Onde tem dinheiro, movimentação, temos problema, porque o ser 

humano é o ser humano. Então que providências estão sendo tomadas para verificar que tal autoescola não 

está sendo correta com seus clientes? Para não dizer que eles estão tratando seus clientes de forma corrupta. 

Que providências o Detran toma por essa talvez curva? Existe uma estatística? Os próprios 

funcionários do Detran estão envolvidos e de comum acordo com essa autoescola? De repente vocês trocam

que quem cuida de tal escola não vai mais e vai tomar de outra, ou é um sistema por sorteio, cai para a área 

 

de vocês e não tem um único examinador para determinada autoescola e cidade? Há um rodizio para que não 

tenha problema? É isso que estou querendo chegar. Que existe, existe. Pode não estar dentro de vocês, mas 

em outra ponta, no prestador de serviços. Mas que o cliente está sendo lesado, está sendo. Muitas vezes 

quem pode levar a culpa em função disso não é só a autoescola, mas o Detran, e por consequência nós 

deputados que temos obrigação de fiscaliza-los. 

É isso que estou querendo entender e verificar o que vocês têm lá. O relator de repente propor, no 

momento que achar mais oportuno. É entender esse processo para não errarmos, para arrumarmos. Ninguém

quer punir o dono da autoescola e todas as pessoas que trabalham. Mas se não estiverem fazendo um 

trabalho decente, que o façam. Achamos uma solução. Que os que não fazem, sejam punidos. E assim por 

diante. É isso que estou querendo dizer aqui. Um aluno ser reprovado três vezes pela mesma autoescola, 

desculpa, ou ele tem algum tipo de problema muito sério ou a autoescola não ensinou. Ele ter que pagar três 

vezes pela mesma coisa. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Me permite um aparte? Eu me lembro quando tirei 

minha carta, na época você fazia o curso na autoescola, mas quem te examinava era um delegado 

credenciado ou coisa parecida. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tínhamos um medão, porque respeitávamos as autoridades.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É, era um exame difícil. Atualmente fui renovar minha 

carta e fui fazer o exame médico.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Foi aprovado excelência? Não no exame médico, no prático. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Lá atrás fui aprovado. Agora fui renovar a carta e no 

reprovou exatamente no exame médico. Eu entendi perfeitamente. Aí posteriormente minha carta foi 

suspensa porque os carros da minha mulher e das minhas filhas estão todos no meu nome, e pelas multas 

delas tive a carta suspensa. Tive que ficar com ela seis meses suspensa e fazer o curso. 

No curso você tem uma prova toda digital. Fiz um treinamento e tinha que fazer 25 pontos, e fiz 26. 

Então queria dar o seguinte testemunho. Hoje a nossa escolaridade está muito ruim, a molecada está 

despreparada para ler e entender. Eu não quero elogiar nem nada, mas você que tem uma empresa de ônibus 

e está selecionando seus motoristas, é muito bom eles passarem por isso, porque o que temos de acidentes 

pelo cara não estar preparado nem para fazer aquele exame, que é digital. Eu concordo muito com o que 

você está falando, que se foi reprovado as tarifas talvez tenham até que ser diferentes, mas eu quero elogiar 

emissão? Que garantias o Detran mantém para evitar essas irregularidades, e que tipo de fiscalização é 

exercida? Existe um chamamento para que essas autoescolas cumpram para que possam ser credenciados 

pelo Detran, os médicos, todas as pessoas que prestam serviços? E vou a outras perguntas que me chegaram 

agora, que a assessoria me passou. 

Quantas CNHs são emitidas por mês? Sobre as reprovações, quantas são por exame médico, pelo 

psicotécnico, pelo exame técnico e pelo prático? Como é feito o controle dos examinadores? Existe um 

acompanhamento estatístico de reprovação e aprovação por operador do sistema? Esse fulano de tal reprova 

tantos e aprova tantos, e de que área do estado, de qual autoescola é. No caso de reprovação, quais os 

tramites, cursos e custos que o reprovado tem?  

Esses custos, o quanto é taxa do Detran do estado e da autoescola? Porque também chegou ao nosso 

gabinete, e depois posso até trazer a pessoa aqui, se a CPI desejar. Ela foi reprovada três vezes e está tendo

elevadíssimo. A reprovação também é motivo de fraude? Não estou querendo alegar que é. Nós temos um 

grande problema também, que está nas autoescolas. Corrupção existe em todo lugar desde que o ser humano 

apareceu no mundo, mas precisamos tentar coibir e diminuir índices. Não estou acusando ninguém, mas 

trazendo depoimentos. Acho que os senhores também trabalham todo dia para tentar coibir isso. 

Então ficam aqui as perguntas que fiz, para que entendamos um pouco melhor disso, e ouvir dos 

senhores a explicação. Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Queria anunciar a presença do deputado 

Jorge Caruso, membro titular dessa CPI, que muito nos honra com sua presença. E mais uma vez reforçar 

que as inscrições estão abertas. Já estão inscritos os deputados Marco Vinholi e Roberto Massafera para 

fazer perguntas. Então com a palavra, Sr. Raul Vicentini. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Gostaria de também fazer uma saudação ao deputado Caruso. E tentar 

responder todos os questionamentos, que não são poucos, com relação ao processo de habilitação. 

Primeiro que temos um ordenamento jurídico. O Detran-SP se obriga a cumprir as determinações e 

resoluções do Denatran. Então o processo de habilitação tem todo seu respaldo jurídico com base numa lei 

federal, inclusive com relação ao número de aulas, procedimentos e a questão das taxas. Com relação as 

taxas de médicos e psicólogos você tem uma tabela, é um custo fixo de taxas que o condutor tem que arcar. 

E quando diz respeito às aulas práticas e ao processo de habilitação junto ao CFC, você tem um acordo 

comercial entre o aluno e o proprietário da autoescola. É evidente que também tem uma taxa quando você 

reprova, acho que de 30 reais, para o Detran. Você tem um custo operacional dos CFCs. Quando você tem 

uma hora/aula de 50 minutos, você tem um custo de combustível, do instrutor, e isso demanda um custo 

mínimo que a CNH deve ter. 

 

Eu ouvi o senhor dizer em cerca de dois mil reais em média. Quando há uma nova reprovação é 

evidente que o aluno passa por um novo clivo de aulas também, e acaba gastando um pouco mais. O que 

ouvimos dizer é que é uma média de 1500 a três mil reais, dependendo do CFC e do esforço do aluno com 

relação ao tempo que ele vai se dedicar para ficar preparado para o exame. No caso de AB, moto e carro. 

Daí ele vai ter que passar pelas aulas de moto, de carro, e isso requer um custo de combustível, de 

pagamento da estrutura do CFC. Enfim, como o CFC é um órgão delegado e credenciado por nós, 

consideramos o CFC como um parceiro do Detran. Logicamente que ele segue todas as regras e 

procedimentos junto ao Detran, e temos alguns instrumentos de controle do Detran-SP, mas sempre 

seguindo o ordenamento jurídico com relação ao que determina as resoluções do Denatran. 

Então quando você prevê lá o número mínimo de 24 horas/aulas, não somos nós que determinamos 

isso, mas justamente o Denatran. Está se discutindo agora a reformulação da Portaria 168 em Brasília. 

Vamos ter agora uma consulta pública em São Paulo dia seis de setembro. Pela nova determinação do 

Denatran, é muito provável que esse número de aulas aumente. Em alguns casos, como categoria D e E, 

você tem que ter aulas teóricas e práticas específicas. E você também tem as aulas teóricas, não só práticas. 

Portanto, que existe um custo para o cidadão é fato. 

O que temos feito para tentar fazer com que o aluno pague o que é correto? Realmente empreender 

nossas fiscalizações para que você tenha um pouco mais de transparência na questão dos exames. Na 

questão das provas teóricas, hoje é o Detran que as aplica na primeira habilitação, então isso também evita

as fraudes. Na verdade, são nossos servidores que fiscalizam, então você tem ali a noção exata do 

conhecimento do aluno, o que evita a questão de analfabetos, fraudes, algo que acontecia no passado e era 

possível. Não estou dizendo a questão da reciclagem junto aos CFCs. Essa quem aplica é o CFC. Nós 

aplicamos as provas teóricas.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para eu entender, porque posso ter perdido. Você disse que 

quem determina as horas práticas? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - O Denatran é o órgão que regulamenta, e os Detrans dos estados têm 

que cumprir a normativa.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, mas quem determinas as horas práticas ou teóricas é o 

Denatran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, seguimos exatamente as determinações do Denatran. Por exemplo, 

agora existe na discussão da Portaria 168 um aumento das horas/aulas na parte prática e também nas aulas 

teóricas. Salvo engano, nessa nova portaria, vai de 24 para 36, é isso? Específicas chegam a 60 horas/aulas. 

Portanto, quer dizer, a tendência é que o custo da CNH aumente e passe desses valores que o deputado 
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qualificação de escolas como foi feito. Não sei se isso é reflexo disso ou não. 

Mas eu gostaria de saber do Raul se existem denúncias com relação a todas essas autoescolas, de uma 

ou outra, que uma aprova mais que a outra, denúncias de favorecimentos de autoescola, e não no sentido 

inverno. Eu queria saber justamente daquelas que eventualmente aprovam mais e por que fazem isso. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Vou começar pelo questionamento do deputado Zico Prado com relação 

a reprova. Primeiro que existe apenas uma taxa que é paga na reprova, então se de repente na segunda 

oportunidade do exame ele foi reprovado, na terceira ele não pagaria. É uma taxa única. Eu entendo até a 

preocupação do senhor com relação a essa situação por conta da... Alguns alunos, quando você vai procurar 

qualquer instituição de ensino, sejam um CFC ou outra instituição em outra área, o mercado vai regular 

aquelas com maior condição ou índice estatístico de aprovação, de boa formação do condutor. Então sempre 

recomendamos que o cidadão procure um CFC que realmente tenha credibilidade, que faça as aulas de 

forma correta como o deputado Caruso mencionou agora, na questão de você abrir e fechar aula.  

Esse instrumento de controle é justamente para saber se o condutor está tendo a formação devida. Foi 

um mecanismo que o Detran desenvolveu para que haja um controle para que realmente o aluno cumpra a 

carga horária. O Detran hoje é todo linkado com a Prodesp, quando acontece uma queda no sistema evidente 

que existe um mecanismo, uma ferramenta de chamada geral. Quando cai o sistema, cai no estado todo. 

Caindo no estado todo, nós não podemos penalizar o aluno que fez aula. Então os CFCs informam das aulas 

dadas naquele período e nós acatamos por conta do sistema falho que a Prodesp administra, e com base 

nisso validamos a aula para não prejudicar o aluno.  

Nesse processo o que nós temos feito? A partir da segunda quinzena do mês de setembro é bem 

provável que publiquemos a portaria das aulas e exames monitorados. É justamente a detecção de dados por 

sensores, telemetria, o trajeto, se o aluno deu seta, não deu seta. Não só da aula, mas também do exame. E

daí você também vai ter um mecanismo contraditório a partir de setembro. Você concorda que por exemplo, 

hoje é quinta-feira e no estado inteiro devemos ter umas 150 bancas examinando alunos. É humanamente 

impossível nós Detran controlarmos todo esse procedimento de habilitação e exames, embora toda 

fiscalização nossa seja muito presente quando você tem justamente a denúncia. 

Toda vez que tem uma denúncia com relação a um número excessivo de reprovação ou aprovação 

nossa fiscalização vai in loco na banca, fiscaliza ou toma a banca para saber se procedia de fato a denúncia, 

principalmente quando o número de reprovação ou aprovação é grande. Então esse mecanismo nós 

conseguimos na medida do possível, com nosso pessoal e fiscalização para poder atuar firmemente. Eu 

posso garantir a vocês com tranquilidade que todas as denúncias, tudo que é levado até a ouvidoria e 

levantado via nossa auditoria é apurado in loco, 100% das denúncias. E quando há em algum lugar do 

estado, por exemplo, tiveram algumas ordens de serviços que vão chegando, e na medida do tempo a 

fiscalização vai atuando e instaurando procedimentos e processos.  

No caso do dedo, da abertura e fechamento de aulas, só esse ano foram mais de 200 autuações, quase o 

 

dobro do ano passado no mesmo período. Nós ainda estamos em agosto e já autuamos mais CFCs esse ano 

que todo o ano passado, num período de sete meses. Quando o CFC é autuado, o deputado Edmir fez uma 

pergunta muito clara, o que é feito? Antes da Portaria 111, que disciplinou esse procedimento de 

investigação e de autuação, como era feito? A autoescola era bloqueada por um período e dizia o seguinte: 

Portaria 111 nós estamos obrigando que o CFC feche as portas, ele é obrigado a ficar fechado naquele 

período de suspensão.  

O que pode desencadear esse período de suspensão? Pode acontecer que o CFC, no curso do processo, 

evidente que vai ter um procedimento de ampla defesa e contraditório, os opinativos do processo 

administrativo, mas o CFC pode ter seu registrado cassado, isso no âmbito da nossa diretoria. Vários CFCs 

já foram cassados. Uma vez cassado, ele fica cinco anos desabilitado sem poder praticar atividade. O 

instrutor fica dois anos sem poder desempenhar suas funções, e também o diretor de ensino. Isso acontece 

sempre, é corriqueiro para nós, podermos fiscalizar, autuar, suspender, bloquear e cassar o credenciamento 

do CFC que faz a coisa errada. 

Então quando chegamos lá, e estou há seis meses, temos tido uma presença muito efetiva no que diz 

respeito a atuação de fiscalização junto aos CFCs que sabemos que não fazem a coisa correta, não formam o 

condutor da forma que têm que formar. Na medida em que os processos vão andando... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só pela oportunidade, quantos CFCs têm hoje? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Temos 4.700 CFCs no estado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, os que têm multas. Como vocês controlam? Vocês vão 

aplicando multa e ele não tem penalidade? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Tem penalidade, ele pode perder o registro e ser cassado inclusive, sem

exercer atividade por cinco anos. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quantas vezes vocês podem detectar que ele estava com 

procedimento incorreto? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Temos uma normativa no que diz respeito a fiscalização, quando você 

pega uma aula aberta e depois ele é reincidente. Na reincidência ele pode ser cassado.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa normativa é estadual ou federal? 

 

 

porque na verdade, a grande massa que vai tirar carta, está despreparada e desqualificada para isso.    

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só um aparte. Eu acho que o deputado Edmir está no eixo que 

interessa para todos nós aqui. A autoescola tem vantagem em reprovar, ela deveria ser punida. O cara não 

passou porque ela não soube dar aula. O que o Detran faz diante disso? Minha filha foi reprovada duas vezes 

e na terceira falou que não ia mais. Eu não fui lá dar carteirada dizendo que era deputado, mas um cara da 

autoescola de São Matheus sabe que sou deputado, avisou e ela passou. Isso não é sacanagem? Na outra ela 

passou. Eu não fui pedir, porque não vou fazer isso, mas passou. Então não tem nada que puna a autoescola. 

Nada. Eles ficam à vontade, podem cobrar o que quiser.  

Eu reprovo dez vezes, estou exagerando Massafera, mas é uma questão que nós temos que pensar 

nisso.   

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a minha proposta é o seguinte, que essa sugestão 

saia daqui no sentido de aquele que passou pela autoescola e foi reprovado, no exame seguinte não deveria 

pagar as mesmas custas do inicial, deveria pagar bem menos. É esse o ponto de vista que estou sugerindo, de

se estudar.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho importante essa colocação até para que todos entendam. Só 

vou citar como exemplo, essa moça após a terceira reprovação teve que pagar tudo de novo, inclusive o 

teórico que ela já tinha sido aprovada. Ela foi aprovada no teórico e tem que pagar de novo? É isso que 

temos que avaliar e verificar aqui. O deputado Massafera está correto, temos que ter rigidez. Não podemos 

ter gente dirigindo que não saiba dirigir; são acidentes, vidas humanas. Vemos o que se perde de vidas ao 

longo do ano, e quanto custa isso para o Estado, uma pessoa paraplégica. Nós temos uma deputada aqui que 

sofreu um acidente e contraiu seu problema. Nós temos que ter rigidez e verificar isso. 

O que temos que entender é o seguinte, reprovar alguém que possa ter passado para cobrar e ganhar de 

novo é sacanagem, como o deputado Zico Prado se referiu. É isso que temos que arrumar, achar uma forma. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria ouvir a opinião do Detran sobre isso, porque é muito 

fácil falarmos aqui e depois o Detran ficar lá, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu gostaria muito de 

ouvir a opinião do Detran nesse debate que estamos fazendo aqui.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A cobrança daquilo que já foi cobrado, para que cobrar de novo? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para terminar, porque aqui estamos mais num debate. 

Presidente, eu acho que esse debate entre nós ajuda e é rico porque não estamos aqui só se inscrevendo 

como se fosse sala de aula. Aqui somos todos adultos e sabemos o que queremos. Mas o que eu queria dizer 

 

aqui é que, ou apresentamos no relatório final alguma sugestão, mas temos que ouvir o Detran. Ele tem que 

cumprir as normas do Denatran. Cumprindo essas ordens, se tiver algum absurdo lá todos nós aqui temos 

contato com deputados federais e vamos mexer lá também.  

Então o que quero dizer aqui é que chegamos à conclusão de que o filho do pobre não vai tirar carteira. 

Três mil reais? Filho de pobre não tira carta.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ainda bem que a justiça eleitoral hoje é rígida né? Parou aquele 

negócio de pedir carta de motorista para candidato a vereador. Se pede o candidato já fala que não dá para 

pagar, a justiça eleitoral impede e tal. Porque ano passado não era só a botina, mas a carteira de motorista. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria ouvir a opinião do Dr. Raul, porque essa questão é 

muito simples. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só o deputado Caruso, e depois vou pedir para que 

o Raul possa usar a palavra. Depois continuamos as inscrições dos deputados.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Boa tarde a todos, obrigado presidente. Desculpa por chegar 

atrasado. Um grande abraço ao Raul, nosso amigo que está aqui. Dentro dessa linha vou fazer um 

testemunho, porque tenho um filho que tirou carta recentemente. É um acho que é um macete que as 

autoescolas fazem do bem, mas também do mal. O grande problema que ele relatou para mim foi o seguinte, 

quando você vai fazer aula numa autoescola hoje, pelo sistema implementado você coloca a digital no início 

e no final. Metade do curso e dos dias que ele fez, o sistema caiu. A autoescola fala que o sistema cai por 

culpa do Detran, não sei se é verdade ou não. O que eles fazem na prática?  

Você vai lá, coloca o dedão no início e cai no meio da aula, e no final ele não pode completar a aula. 

Aí eles convocam os alunos e fazem com que eles voltem num outro dia para recomeçar ou fingir que tem 

aula, porque na verdade a aula já foi dada e é só para colocar o dedão no final. É um macete hipoteticamente 

até justo, porque o aluno já cumpriu a aula. Mas da mesma forma que isso é utilizado para corrigir esse erro 

do sistema para o bem, também pode ser utilizado para o mal. Nada impede que essas autoescolas estejam 

fazendo o cara colocar o dedo, o cara não faz nada e coloca o dedo no final.  

Estou vendo a discussão, e é muito bacana essa questão de que quem é reprovado o Detran arrecada 

com a nova inscrição, mas me parece que o grande problema pode ser o inverso. Da mesma forma que temos 

um grande número de autoescolas que reprovam muito, possivelmente temos um grande número de

autoescolas que está aprovando muito. Temos que observar isso. Se há uma canalização de corrupção e 

erros, estão nas aprovações, como era antigamente com a luva no dedo para fingir, e aquela coisa toda. Acho 

que esse é o foco que temos que impedir, que maus condutores vão para a rua. Se tem escola aprovando 

pouco, ou elas não entraram num sistema corrupto ou você tem um nível social mais baixo, tal qual 
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O SR. RAUL VICENTINI - Deputado Edmir, não sei se eu deixei alguma pergunta. É que o senhor 

fez tantas perguntas. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - As perguntas são importantes porque também vamos conhecendo 

o sistema. Não somos profundos conhecedores de tudo, então queremos entender. Então queria pedir aos 

senhores que se pudessem encaminhar tudo isso que os deputados pediram aqui, o que estou solicitando 

também, se tem esse gráfico e estatística de quantos são reprovados ou aprovados no exame médico, 

psicotécnico, no técnico, no prático. Verificar quais são essas autoescolas que mais reprovam e aprovam, 

para darmos uma olhada nisso, temos que fazer um mutirão aqui de trabalhar e surgir propostas para 

aprimorarmos o trabalho. Mudar as taxas é uma proposta. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O Caruso pediu cinco, acho que cinco... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho que eles devem ter lá, o sistema é bom, deve ter tudo. Se não 

tiver tem que mudar o sistema para ter tudo isso. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, porque quanto mais tivermos, mais temos conhecimento da 

região. Dá para passar pelo menos na porta da autoescola sabendo de quem ela é. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu queria sugerir o seguinte. Essa pessoa que foi reprovada três 

vezes por uma autoescola de São Paulo se propõe a ir até vocês, claro que vai estar nervosa, mas ir lá fazer 

um novo teste com vocês, para ver se o problema é na autoescola que está querendo cobrar toda hora tudo de 

novo, ou se é ela mesma. Então deixo aqui a posição para os senhores, para vermos como faríamos isso, até 

porque serviria para verificar se a autoescola está agindo com má fé ou se é o aluno que não tem condições 

necessárias para obter a habilitação.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, é bom que você saiba que não somos nós, mas o Denatran.

Existe um período de 12 meses para que a pessoa cumpra o processo de habilitação. Eu não sei se é o caso 

dessa pessoa que foi reprovada três vezes, mas quando ela ultrapassa esse período é evidente que a lei 

determina que ela faça todo o processo novamente. Pode ser esse caso também.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho que temos que pegar esse caso e verificar. O que nos 

interessa é o seguinte, essa CPI deseja que a pessoa faça o exame para verificar se a autoescola que ela fez 

tem problemas ou não tem. Nós temos que ajudar a diagnosticar o que é. Se ela vai ter a carteira ou não vai, 

se tem que esperar o prazo, a legislação deve ser cumprida. O que nós gostaríamos é que ela fosse lá, com 

técnicos de vocês, alguém da Assembleia aqui acompanhar, e verificar se o procedimento está sendo feito 

 

corretamente. A pessoa pode ser habilitada ou não? Até para fazermos um teste. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós podemos nesse dia quando ela for fazer esse exame, enviar nosso 

aparato da fiscalização para acompanhar o teste sem constranger.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu gostaria que fosse em outro lugar. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Depende. Se o processo for num determinado município, ela vai ter que 

concluir lá. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vou fazer outra proposta para facilitar. Eu gostaria de sugerir que 

uma pessoa fizesse todos os procedimentos de exame. Não é curso prático, não precisa fazer mais nada 

disso, para que a CPI acompanhasse como é feito. Que isso fosse na sede de vocês, independente de quem é 

a pessoa e de que cidade ela seja. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - O senhor está falando do exame prático? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É o prático que vem sendo reprovado, mas se for o caso, fazer 

todos. Senta lá, alguém da nossa CPI vai acompanhar, até para conhecer o sistema. E nós vamos avaliar se o 

aluno é bom ou ruim, para depois trazermos para vocês e mostrar o que vem acontecendo, para elucidarmos 

se melhora, se tem alguma má fé de alguém ou não. É isso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - É que na essência fica o conceito de que se a autoescola não se 

junta com algumas pessoas do Detran, essas pessoas dificultam um pouco o exame.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vamos dar continuidade com as 

inscrições. Está inscrito o deputado relator Marco Vinholi. Vou estabelecer dez minutos para cada membro 

da CPI, para que possa utilizar a palavra, e os apartes estão contabilizados dentro dos dez minutos. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Muito bem, vou tentar tomar menos que os dez minutos e 

separar mais tempo para as respostas. Primeiro solicito a nossa técnica se depois pode mandar uma 

transcrição da CPI, uma vez que esse debate foi muito rico. Depois para a produção do relatório esses dados 

serão fundamentais. Também peço cópia aos deputados da apresentação que o Raul fez. Se puder enviar 

para nossas assessorias é importante. 

Estudando um pouco do processo a essa altura e muito do que se falou aqui, eu queria relatar um 

pouquinho das três operações, um pouco da do Malcom que acabou gerando essa CPI, da Carta Branca e da 

 

O SR. RAUL VICENTINI - É uma regulamentação do Detran-SP, é uma atribuição nossa.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Seria legal ter essa normativa para mandar para 

nós. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Posso fazer uma última pergunta com requerimento ao Dr. 

Raul? 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Raul, ainda dentro da fala do deputado, o assunto

deve ser o mesmo.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Quando o senhor falou de banca que examina, são quantos 

membros? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Depende do município. Tem municípios menores com poucos exames, 

outros como a capital e Grande São Paulo... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Aqui na capital são quantos? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Para vocês terem uma ideia, são 50 mil primeiras habilitações por mês 

no estado de São Paulo. Na capital são 12 bancas.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E nesse cruzamento de dados, a partir do momento que há os 

números das piores autoescolas, também presumo que há das melhores. Ao mesmo tempo no banco de 

dados de vocês, se pegarmos a capital que é um exemplo mais claro, os alunos da autoescola A, que é 

campeã da capital, já houve uma checagem, um cruzamento de dados para ver se eles costumeiramente vão 

na banca A, B ou C? É possível, por parte do Detran, fornecer a essa CPI uma relação das 30 melhores 

autoescolas que mais aprovaram, e quantas aprovaram no estado, e as 30 piores? Até para ouvirmos por que 

tipo de resposta aqui. E ao mesmo tempo os dados pertinentes a essas aprovações, e a que bancas elas 

pertenceram. Esses números seriam muito importantes para nós, para termos dentro dessas 30 mais e 30 

menos um universo de amostragem daquilo que possa estar acontecendo.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós temos uma distribuição regional em São Paulo, evidente. O CFC da 

 

Zona Leste acaba fazendo sua banca onde tem base, então você tem da Zona Norte, Interlagos e por aí vai.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas pelo menos as cinco melhores e piores da capital, para 

termos um universo.   

 

O SR. RAUL VICENTINI - Estamos começando a compilar essa base de dados estatístico, mesmo 

porque já é um preparo para que cumpramos a regulamentação do Denatran. Na verdade, a partir de 2019 

vamos ter toda essa base de dados estatísticos. Será aplicada uma penalidade para aqueles CFCs que não 

consigam atingir o índice percentual de aprovação. Nem sempre quem aprova mais é o melhor CFC, e nem 

sempre quem reprova mais é o pior. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Eu queria saber por que elas são tão boas, e se curiosamente são 

sempre os mesmos examinadores. Precisamos desses números. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Com relação aos examinadores nós temos o sistema, que fazemos 

rodizio.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para confirmar então, quem escala essa banca? São vocês? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - No sistema da Prodesp é aleatório. Tem algumas bancas, inclusive como 

exigência do Ministério Público, que quem aplica o exame são os nossos agentes de trânsito. Na realidade, é 

o nosso servidor, o próprio funcionário do Detran concursado. Enfim, onde tem agente credenciado temos

um rodizio aleatório, como é o caso da questão dos médicos. Antes o CFC indicava um médico, e hoje 

criamos a divisão equitativa, você não tem relação com o médico. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas só por curiosidade, do que o senhor mandar para nós a 

relação, e se pegarmos um exemplo da autoescola que mais aprovou na Zona Leste, a autoescola X. Se 

depois pedirmos que dos mil alunos aprovados da autoescola X, curiosamente qual foi o funcionário que 

mais aprovou de todos esses, vocês têm esses dados?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós temos a relação de todos, de quantas aprovações e reprovações. É 

possível levantarmos.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Caruso, já faz um requerimento com essa 

informação.  
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Barretos, informamos o delegado sobre a fiscalização, e a polícia sempre entrou em contato com o Detran. 

Toda informação que ela necessitou naquele período para promover a operação, o Detran forneceu. Então foi 

um esforço conjunto entre Polícia Civil e Detran. E a maioria das fraudes quando detectadas por nós, é nós 

que pautamos a imprensa. A todo momento, além de pautar a imprensa, lavramos Boletim de Ocorrência. 

Só esse ano com relação a aula aberta e inserção de dados falsos em órgãos públicos, uma tipicidade 

criminal, nós já lavramos mais de 200 Boletins de Ocorrência contra os CFCs. Então isso é uma medida que 

temos adotado, e é frequente, permanente. Com relação a questão desse anúncio que você vê em posts, liga o 

rádio, agora na televisão com relação a uma suposta facilitação da pontuação e perda de CNH, em que 

despachantes ou empresas divulgam o trabalho de assessoria para dar baixa em pontuação para que o sujeito 

continue dirigindo e não perca sua habilitação. O processo permite num dado momento que as pessoas 

façam a defesa. É evidente que hoje estamos coibindo toda essa questão com o sistema SIM - Sistema

Integrado de Multas. Hoje os processos são eletrônicos, e as penalidades são arbitradas de forma eletrônica. 

Então por vezes o despachante ou uma empresa vai dizer o seguinte, você poderia pegar um ano de 

suspensão, mas na verdade pelo pontuário do condutor ele pegaria automaticamente um mês. Então quer 

dizer, é uma suposta venda de facilitação que não existe. Eles fazem duma forma, e digo que em alguns 

ventura alguém entrar na justiça e pedir para desbloquear uma CNH para que possamos renovar, eu sou 

obrigado a cumprir a ordem judicial. Se chegar uma ordem em que é previsto o desbloqueio e renovação, 

nós cumprimos a ordem. No processo é sempre linkado na justiça comum, com a determinação judicial. 

Então se o cidadão tiver a carta suspensa ou cassada, ele pode recorrer à justiça e vamos cumprir a 

ordem. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só uma pergunta. Tem muitos juízes que têm aceito liminares 

assim? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Tem várias liminares, e juízes que aceitam pedidos de cidadãos quando 

se sentem prejudicados com relação a cassação.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Qual é a média?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Eu não posso precisar os percentuais, isso depende de juízo. Tem alguns 

juízes que entendem a competência administrativa do Detran e não concedem liminar, já outros concedem 

liminar e com base nela nós cumprimos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu sei que tem os que cumprem, mas tem algumas varas maiores 

ou menores.  

 

 

O SR. RAUL VICENTINI - É um entendimento do juízo, não diz respeito a nós.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu sei que não depende de vocês, mas precisamos saber qual vara 

tem mais essas incidências.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - O Dr. Alexandre me passou um dado aqui que de determinação judicial 

chegam em média 40 por dia, isso de todo o estado. Outra questão de fraude também... O Detran-SP 

consegue identificar fraude de CNH de outros estados. Uma CNH fraudada em determinada estado e o 

cidadão está tentando transferir para São Paulo. Nós temos a expertise de conseguir determinar a fraude. Às 

vezes outros estados não têm a mesma expertise técnica de procedimento e ferramentas que temos. São 

Paulo sai muito na frente. Quando chega uma denúncia de facilitação dessas empresas, também verificamos 

e apuramos.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela oportunidade, o senhor me dá um aparte? É uma pergunta 

complementando a sua. É o corpo jurídico do Detran que trabalha nesses processos em que o cliente deseja 

obter a carteira de motorista? Ele impetra mandato de segurança e sai uma liminar? Quem é que defende o 

Detran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Quem cumpre é a PGE - Procuradoria Geral do Estado. Nós temos o 

núcleo da PGE no Detran, são procuradores do Estado. 

 

O SR. MARCO VINHOLHI - PSDB - Eu verifiquei uma decisão em que o juiz determinava que só 

após o trânsito julgado poderia fazer a cassação. Acho que isso deve ter caído né? 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Retomando as inscrições, com a palavra o 

deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu queria fazer uma pergunta. Essa Comissão recebeu 

da Corregedoria do Estado um relatório de ações e levantamentos. Eu passei o olho rapidamente e em média,

nas cidades do interior, há um processo ou dois de algum tipo de irregularidade apontada. Mas eu fiquei 

surpreso que em Piracicaba haviam 14 processos levantados. Então eu queria especificamente saber o 

seguinte, nesse caso quais as providências que estão sendo tomadas em relação a essa cidade, que é bem 

diferente da proporção das outras cidades? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, confesso que não tenho conhecimento específico sobre esse 

 

Delta Fake, que já recebemos alguns dados. Os indicativos, por exemplo, no caso do Malcom, de acordo 

com o diretor-presidente do Detran na época, o Daniel Annenberg, o jogador teria pago entre dois mil e seis 

mil reais num esquema em que ele é identificado como militar, categoria que não precisa passar pelo 

processo de permissão para emissão de CNH. Então era um sistema que na ponta se fazia fraude. Queria 

perguntar ao Raul e a parte técnica se foi feita alguma coisa sobre esse tipo de possibilidade de identificação 

como militar, e se ainda não precisa passar pelo processo de permissão para emissão, e se tem outras 

categorias que incidem da mesma forma. 

Já na Carta Branca teve um formato parecido. Os CFCs atuaram junto, na época com a ponta da 

Ciretran para trabalharem com entidades de ensino, com vistas de habilitação de condutores; exames 

médicos, psicológicos, teórico e prático eram atestados sem que fossem realizados. Então tinha ali na ponta 

uma relação entre o pessoal da Ciretran com aquelas autoescolas que montavam o sistema, às vezes o de 

reprovação para vender uma dificuldade para comprar uma facilidade, e às vezes ajudando aquele que não 

está apto a tirar a CNH. A Delta Fake foi muito parecida com a Carta Branca, mas na incidência de 

condutores que têm ainda maior dificuldade para tirar a CNH, com carta D e condutores de caminhão.  

Então entendendo um pouco do processo, e já cumprimentando as iniciativas que estão sendo 

implementadas por vocês. Essa do exame monitorado, acho que o uso da tecnologia, e pretendo colocar isso, 

é um avanço importante para coibirmos esse tipo de prática. No último dia veio o ouvidor, e o que

percebemos, que o deputado Edmir Chedid colocou muito bem sobre as taxas, é que muitas vezes a 

população tem dificuldade em saber de forma clara o que ela está pagando. O que é Detran, o que é Estado, 

o que é CFC. E os canais que temos para o Detran, e vi aqui vários canais de fiscalização entre vocês, são 

muitos. Às vezes o cidadão tem dificuldade em encontrar qual é o canal. 

Por exemplo, o ouvidor alegou para nós que não tinha tido nenhuma denúncia de venda de carteira nos 

últimos meses. Pode ser que a pessoa que tenha esse problema vai direto na Polícia Civil ou outro canal. 

Mas o que eu identifiquei na sua apresentação é que tem várias áreas, e cada uma cuida de uma parte dessa 

fiscalização. Então queria perguntar a vocês de que forma o setor de fiscalização atua. Eu vi que no setor de 

credenciamento, e está aqui a diretoria, atua nos CFCs e médicos. De que forma ele é autuado? Ele encontra 

algum indício, vai in loco? Quantos foram penalizados esse ano e como funciona isso? Ele recebe uma 

advertência e depois já recebe a penalidade? Quantos indícios e penalidades vocês encontraram esse ano? 

A mesma coisa na gerência de processos. Eu vi que tem dois núcleos de fiscalização, um me parece 

que trata do candidato, mas tem a outra ponta também. Tem o candidato que quer comprar sua habilitação na 

autoescola. De que forma é feito isso? Nessa matéria do Malcom eu vi que naquele ano 4.900 CNHs foram 

canceladas por encontrarem irregularidades. Vocês têm tido essa prática? Esse ano vocês encontraram 

alguma CNH irregular? Como funciona essa fiscalização, se tem um cruzamento via sistema ou se acontece 

in loco, e se vocês têm encontrado esse tipo de CNH irregular.  

Outro ponto que enxergamos e a população também vê pelas ruas de São Paulo, muitas vezes aquela 

placa, aquele lambe- -mail. Vemos que a 

 

ponta pode ser o despachante, outro gargalo fora dos CFCs. Pode ser algum despachante que atua de forma 

irregular. Qual é o setor de vocês que faz essa fiscalização frente aos despachantes, muitos deles sérios. Esse 

CNH Resolve inclusive deve ser sério, porque é muito escancarado. Deve ser um despachante normal. Mas 

identificamos que possam ter alguns que prometem desde tirar pontos de carteira até outro tipo de facilidade. 

Daí eu queria pedir, para não estender muito, que vocês pudessem me enviar por escrito como 

funciona o sistema para CNH de estrangeiros, e o credenciamento para CFC, médico, psicólogo e transporte 

escolar. Quantos em média são feitos por mês. Se vocês puderem relatar sobre essas CFCs, e o Raul colocou 

muito bem, que tem atuado em cima daquelas que têm indícios de irregularidades penalizadas. Se pudessem 

nos passar quantas foram nesse período e o motivo, para entendermos um pouquinho melhor essa relação. A 

título de sugestão e devo trazer isso no relatório para os parlamentares aqui avaliarem, vejo necessidade de 

um canal mais forte com o cidadão. 

Tenho visto as campanhas que vocês têm feito de forma criativa, e acho que muito positivas. Vi aquela

do sorrisão, com o Neymar, Foca no Trânsito. Acho que essa atual gestão tem avançado nesse sentido. Mas 

também vemos a necessidade em fazer um canal mais forte com o cidadão para que essas denúncias e taxas, 

a forma para tirar a CNH e os pontos da carteira cheguem mais claro e com diálogo mais permanente com a 

população. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - São várias perguntas, e acho que seria prudente até enviar todos 

questionamentos por escrito. Mas vamos passando de forma bem sucinta, no caso em alguns 

questionamentos feitos. No caso do Malcom, quando identificada a fraude, salvo engano foram mais de 

quatro mil no mesmo modus operandi. Eles utilizavam o código de entidade militar. Com base nessa fraude 

detectada, automaticamente mudamos o mecanismo. Hoje a Polícia Militar ou Forças Armadas, o próprio 

superior ou órgão responsável com relação a CNHs das entidades militares, são eles que inserem na base de 

dados do Detran. Então existe um link com as Forças Armadas e com a Polícia Militar, onde toda essa base 

de dados é repassada por eles próprios, pelos órgãos. Então esse mecanismo para conter a fraude 

praticamente extinguiu esse tipo de fraude com relação a questão da entidade militar. 

Com relação a Operação Delta Fake, é importante que se diga que foi uma operação que a Polícia 

Civil fez na região de Barretos, através do seccional, que teve dimensão em toda a imprensa. Mas eu acho 

que é importante dizer da cronologia dos fatos. Primeiro que nesse caso específico o Detran, quando 

identificou as suspeitas e prováveis irregularidades, ele recebeu uma denúncia via ouvidoria, e com base nela 

nós enviamos a nossa fiscalização para apurar o que estava acontecendo. Com base nisso nós identificamos 

uma provável suspeita de fraude. Com base nessas informações automaticamente nós compartilhamos esses 

dados com a Polícia Civil. Quem pautou a Polícia Civil naquela ocasião fomos nós Detran, com base no que 

nós apuramos. 

Para você ter uma ideia, nós identificamos isso no dia 27 de setembro do ano passado, e em abril de 

2017, depois que já tínhamos passado as informações com a Polícia Civil, tivemos junto a delegacia de 
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O SR. RAUL VICENTINI - Sim, na verdade é uma sugestão. O Detran-SP pode fazer uma avaliação 

um pouco mais minuciosa com relação a esse tipo de cobrança, para você ter uma média de valores.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque o Detran pode falar no mínimo, que se o cidadão que não

tem os três mil reais... 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós não temos esses dados, deputado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Senão daqui a pouco vai virar um vestibular. Aí ninguém passa. 

Se não tiver um mínimo de controle... O mercado também se regula, mas também pode fazer cartel, 

principalmente nas cidades pequenas do interior. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Onde você tem um número menor de CFCs, evidente que tem cidades 

que só tem um, dois CFCs.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, precisa ter um controle mínimo.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mas no Detran, quem quer se credenciar para se estabelecer como CFC, 

não existe nenhum impedimento da nossa parte, cumprindo com os requisitos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não estou dizendo isso, mas que o Detran precisa ter mais ou

menos um valor para que cada um possa pagar. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Uma tabela. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tem que ter uma tabela, isso e isso são taxas do Detran. Daqui 

para a frente o problema é da autoescola.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós não temos esses dados com os CFCs. Teria que ser feita uma 

pesquisa de mercado do Detran com os CFCs para saber quanto eles estão cobrando, para que tenhamos esse 

valor médio. Isso nós não temos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, me permite um aparte? Eu acho que até podemos 

verificar, já que não existe isso, se não existe a lei que determina o preço para uma carta de motorista, 

podemos legislar sobre isso, sugeriria ao Detran, para que tenhamos um preço máximo. Faz uma pesquisa, 

vê o que está acontecendo no estado, qual o preço máximo para que as autoescolas possam cobrar isso? Que 

 

cobra o custo deles, porque eles também fazem o trabalho.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Ninguém quer falir nenhuma autoescola, pelo contrário. 

Precisamos ter um parâmetro aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Inclusive para acrescentar, tem aprovado o convite 

a um dono de autoescola para que venha aqui, e inclusive pode ser na pauta dele o porquê desse custo todo. 

Semana que vem é a autoescola que estará presente aqui, o próprio sindicato. Qual o motivo de estar levando 

a esse preço.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Como sugestão deputado, seria bom ouvir também quem representa a 

categoria, o Sindauto.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o estado tem que ter o mínimo de controle sobre

isso, sem ter uma preocupação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não pode deixar extrapolar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tem cara que se acha o dono do pedaço. Vai numa cidade 

pequena para você ver, se só tem ele lá, ele deita e rola. Essa questão da reprovação que já pedimos os 

dados, acho que precisávamos garantir um pouco isso. Esse requerimento vai nos ajudar a ter uma ideia de 

como podemos... Outra coisa, o Detran tem um controle de onde são ministradas essas aulas práticas?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, nós temos os locais.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quais são os critérios para eles fazerem essas aulas? Eu que ando 

na periferia de São Paulo de vez em quando trombo com um lugar na porta da creche ministrando ali.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Você diz a autoescola? Tem alguns locais proibidos, até por conta de ser 

aluno. O aluno não vai fazer uma aula na 23 de Maio, na marginal. Mas alguns lugares, geralmente os CFCs 

têm uma cautela, um cuidado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Perto de escolas vocês têm essa regra? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Não, temos a vedação de alguns locais.  

 

caso, mas podemos levantar. Só para fazer uma observação, a Corregedoria Geral de Administração também 

trabalha em paralelo com nossa auditoria. Então existem alguns procedimentos que correm de forma 

autônoma por parte da CGA.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estatisticamente você tem numa cidade de tamanho 

médio um, dois casos. Então 14 saltou a vista. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Como eu não tenho esses dados da CGA, podemos levantar. 
 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Raul, fica o pedido do deputado, assim como o 

Caruso pediu para que possa cruzar os dados das autoescolas que mais aprovam, as dez, 15 mais, com os 

examinadores que fazem aqueles exames, também o pedido para que você possa ver esse caso específico de 

Piracicaba, com mais problemas envolvendo os CFCs. Se teve algum CFC lacrado e fechado, se tem algo 

nesse sentido. Imagino que é a diretoria regional do Detran que tenha essa informação.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma outra questão também relativa ao Detran. Nós 

temos verificado hoje que o maior número de internações hospitalares, acima de qualquer tipo de doença, é 

acidente de trânsito com moto. É uma coisa assustadora, mais até do que câncer, com grande custo ao 

sistema de saúde estadual e municipal, e à família. Aquele jovem na moto que sofre um acidente fica um 

certo tempo imobilizado ou até para o resto da vida com trauma e impossibilitado. Então minha pergunta é, 

tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, a carta você tira de motorista, faz todo o curso, depois tira a 

de moto. A moto você só pode tirar depois dos 18 anos, exatamente porque é muito mais perigoso andarmos

de moto.  

Vemos o trânsito de São Paulo, a maneira caótica que é e esses jovens arriscando a vida. Essa questão 

seria uma regulamentação do Detran, do Denatran ou até uma lei federal ou estadual no sentido de que 

somente poderia retirar carta de moto aquele que fosse habilitado como motorista de veículo. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, infelizmente tem algumas determinações que temos que 

cumprir por conta de uma legislação federal. Nessa questão específica o processo de habilitação moto e 

carro acontece em paralelo. Por vezes a pessoa até consegue tirar primeiro a de moto, para depois a de carro. 

Seria realmente um processo para que haja uma mudança com relação a lei federal. Eu entendo a 

preocupação do senhor por conta dos acidentes, o número de vítimas em acidentes de motos, na maioria 

jovens. Mas nós São Paulo não conseguimos determinar um procedimento desse nível.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É uma legislação federal então?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Federal.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não é nem estadual, e nem regulamentação do próprio 

Detran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Não, nós não temos competência para regulamentar essa questão.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito bem. Seguindo a ordem dos inscritos,

deputado José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o debate aqui caminhou de uma forma que fomos 

fazendo as intervenções na medida da necessidade. Mas tenho algumas outras perguntas. Você falou que 

varia de 1.500 até três mil para se adquirir uma carta. Você tem ideia de quanto uma autoescola gasta para 

ministrar uma aula exigindo 24 horas de volante? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Olha deputado, eu não tenho esse dado preciso do custo.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque cada um cobra o que quer. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Cada veículo tem um preço. Na verdade, o mercado se regula. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas se quiser... Nós acabamos de fazer uma CPI do cartel aqui, 

eles podem fazer cartel também.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mas existe um acirramento na briga comercial entre eles. Cada um 

cobra valores... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Isso eu não vou discutir porque é a lei do mercado. Mas vocês 

não têm uma ideia? Ficou claro aqui que a carta também fica muito cara na medida em que o cara é 

reprovado várias vezes.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Ele paga uma taxa de reprova. 

  

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não estou dizendo no Detran, eu quero saber se o Detran tem 

algum controle sobre as autoescolas. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Já sabe o nosso modo de atuar. Mas eu queria agradecer e dizer o 

seguinte, na hora que quisermos fazer o teste com a pessoa os senhores marcam na agenda, ou com a 

Comissão, para verificarmos. É um teste a mais para que conheçamos e verificamos, e para os senhores 

também saberem como é. Aí vocês vão ter conhecimento depois de qual autoescola foi, quem foi o 

examinador, o que aconteceu, para ampliarmos isso. Obrigado.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Obrigado, vamos agendar essa questão.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Queria cumprimentar você e toda sua equipe que está aqui, e 

também nos colocar à disposição. O que nos interessa nessa CPI é que como deputados, não recebamos 

vez em quando vocês contratassem um advogado só para ver como ele arruma esses trambiques, porque não 

sei se você viu no Fantástico, que desde os 15 anos o cara fazia esse tipo de sacanagem por aí, de vender 

carta de motorista. Você deve ter acompanhado isso em fevereiro. O cara tinha 71 e começou com 15, 56 

anos na porta do Detran.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Que experiência. Tem que trazer o cara aí. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para agradecer ao Raul e servidores aqui presentes pelas 

informações importantes a essa Comissão. E registrar o bom andamento da mesma. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não havendo mais nada a tratar, quero mais uma 

vez agradecer ao Raul pela gentileza. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, agradecer a TV Assembleia que transmitiu a sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradecer a TV Assembleia, todos os servidores e 

assessorias, o Raul e demais membros do Detran - a Thais, o Rafael e Alexandre - que estiveram aqui 

conosco e colaboraram com essa CPI, em especial os nossos deputados que estiveram presentes - Marco 

Vinholi, Zico Prado, Edmir Chedid, Celso Nascimento, Roberto Massafera, Davi Zaia, Cezinha de 

Madureira. Antes de terminar, o Raul vai apresentar um último material. Desculpa, eu falhei. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Só um material institucional para os senhores terem conhecimento. 

Quando o condutor recebe a primeira habilitação, ele recebe esse material. Aqui tem todas as informações, é 

um material institucional do Detran da primeira habilitação. E também fazer um chamado para que ele fique 

ligado para quando existir algo estranho com relação a algum tipo de fraude ou proposta que não seja 

condizente com a realidade e a legislação. Para que ele faça denúncia, enfim. Vou deixar o material para os 

deputados. 

Queria agradecer na pessoa do presidente Caio França, do reator Marco Vinholi e todos os deputados 

aqui presentes, e nos colocar inteiramente à disposição dessa Casa do Povo. Dizer que o Detran está aberto, 

na pessoa do presidente Maxwell Vieira, e quer receber os senhores lá inclusive para qualquer tipo de 

informação ou dúvida que os senhores tiverem com relação ao Detran e a CPI. Gostaria de agradecer a 

todos, e a TV Assembleia. Muito obrigado.   

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado Raul e todos os servidores. Antes 

de encerrar só para comunicar a todos os membros da CPI que na próxima reunião ouviremos a Sra. Thais 

Regina dos Santos, proprietária da Autoescola Liderança Limitada, convocada por essa CPI para a próxima 

quinta-feira. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, está encerrada a presente 

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

* * * 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que tem, porque eu conheço escola que é usada para 

fazer exame de baliza, e passa ali por uma creche. Tem aula de baliza e volante com aluno.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - O senhor está sugerindo para que em proximidade de escola não tenha? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Por exemplo, o Detran não pode permitir que um aluno aprenda a 

fazer baliza onde tem isso. Acho que vocês têm que ter o mínimo de controle, porque a autoescola... 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Podemos disciplinar sobre isso, regulamentar. Acho que de repente é até 

bom uma iniciativa do senhor deputado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Estou dizendo que as autoescolas não podem fazer aula... Minha 

assessoria já está estudando para fazermos um Projeto de Lei para que não possa ministrar aula. Já estamos 

estudando. Tem que ter lugares adequados, o problema é qual seria o lugar adequado, que o Detran pudesse 

exigir. Eu por exemplo não sei, porque São Paulo é tão densa, que precisamos estudar. Eu queria que o 

Detran minimamente ajudasse, senão vou proibir algum lugar e a autoescola fala que não tem lugar. O 

Detran tem essa ideia de onde pode, o que precisa ter, qual é o VDM da região onde o cara está aprendendo? 

Essas coisas que eu preciso para fazer uma lei, porque eu não posso proibir pura e simplesmente, preciso ter 

critérios. O Detran tem isso? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mesmo pela Portaria 101 vou passar os deputados de como é feito o

processo das aulas e locais, a vedação dos locais, e com base nessa informação o senhor pode até sugerir de 

repente até para que repensemos os locais, se oferecer algum tipo de risco. Eu não tenho um dado estatístico 

e muita notícia de se tem algum tipo de ocorrência nesse sentido. Confesso ao senhor que não tenho esses 

dados, mas é uma preocupação que temos que observar pela frente. Acho que é pertinente e razoável. Tem a 

Portaria 101 que prevê a vedação dos locais onde não permitimos que as autoescolas realizem aulas práticas. 

Bem lembrado, cada veículo de autoescola tem todo um aparato de segurança, o duplo comando.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Zico, o tempo de V. Exa. está encerrado. 

Vou dar continuidade com o último inscrito, deputado Celso Nascimento.  

 

O SR. CELSO NASCIMENTO - PSC - Sr. Presidente, participando desse importante encontro com 

o Detran e ouvindo os deputados com as grandes preocupações, apenas para chegar ao Dr. Raul e perguntar, 

se existe algum tipo de curso de reciclagem para aqueles que são instrutores, os examinadores, porque 

muitas vezes eles se comunicam e muitas vezes não.  

E se essa existência de um curso de reciclagem ajuda, se o Detran está fazendo para evitar as ações de 

 

punição, que muitas vezes é muito mais rápido punir o erro e o instrutor que não está sendo coerente em seu 

trabalho, ou o examinador que muitas vezes também tem suas falhas, principalmente moral no que tange a 

receber as bolas daqueles aos quais ele vai examinar, e muitas vezes essas ações de caráter e conduta 

também têm ferido a imagem do Detran. Se existem esses cursos ou forma de supervisionar tanto os 

examinadores, quanto instrutores, para dar a ele reciclagem a atualização daquilo que é feito.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, nós temos o curso de formação aos instrutores e diretores, e 

também aos examinadores. Temos a Escola Paulista de Trânsito que faz esse curso de reciclagem e 

formação. Quando existe algum desvio de conduta de um agente, é evidente que nem requeremos com 

reciclagem com relação a isso, de forma sumária descredenciamos e instauramos um processo, e se for 

comprovado indício de desvio de conduta de quem quer que seja, o Detran descredencia o examinador. E 

mesmo aqueles instrutores, se tiver com alguma questão de assédio moral apontamos a questão e tomamos 

decisão pelo descredenciamento ou punição do CFC. 

 

O SR. CELSO NASCIMENTO - PSC - Mas existe sempre a reciclagem também?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - No caso dos instrutores eles são obrigados a renovar os 

credenciamentos, e na medida que vão renovando são realizados cursos de reciclagem também.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só pela oportunidade. Os instrutores têm algum tipo de exame no 

Detran, algum teste? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, tem um curso que termina com uma prova aos instrutores que 

prestam serviços para os CFCs. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Mais algum deputado que queira fazer alguma 

colocação que ficou faltando? Bom, dessa maneira eu gostaria de agradecer ao diretor de habilitação Raul 

Vicentini, que atendeu muito bem ao convite dessa CPI e foi aprovado pelos deputados. O Detran tem sido 

muito solícito com todas as nossas convocações. Ainda teríamos mais três servidores, e entendo que é

possível abrirmos mão já que o Raul, junto com eles, já esclareceu todas as dúvidas. A CPI concorda com 

isso também?  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, responder, respondeu bem até agora. Acho que a 

assessoria dos três fica dispensada. Não sei se ele fez um treinamento para vir aqui, mas foi bem.    

 

O SR. RAUL VICENTINI - Estou aprendendo com os senhores aqui.  
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condições para o trabalho das ouvidorias. E cada ouvidoria funciona como uma porta aberta para o cidadão. 

Ela garante o que é hoje uma diretriz para governos democráticos, que devem funcionar de forma aberta e 

transparente. 

A ouvidoria leva para dentro de sua instituição em que atua a visão do destinatário da própria ação 

institucional, seja para uma sugestão de melhoria ou reclamação, seja um pedido de reclamação ou denúncia. 

Então tem diversas categorias em que as manifestações dos cidadãos são registradas. E não é diretamente a 

ouvidoria que resolve o problema, porque ela não substitui e não exerce funções próprias da instituição que 

íntegra. Ela representa o cidadão dentro do órgão, e garante que o mesmo tenha uma satisfação do órgão, 

receba uma resposta. O que não quer dizer que ela toma essas providências, não tem a competência para 

substituir a direção do órgão em que atua. Não é esse o papel.  

Ela colabora fazendo esse canal e garantindo que haja uma resposta dentro dos prazos assinalados pela 

legislação. E reunindo esses dados para subsidiar o gestor com informações que podem melhorar o 

desempenho do órgão e ajudar na governança e resultados de interesse da sociedade. Esse é o papel da 

ouvidoria, levar para dentro da instituição a visão do cidadão e de quem é o destinatário da própria ação 

institucional. E para termos uma dimensão de como isso está presente no cotidiano dos paulistas, em nosso 

relatório das ouvidorias do ano passado tivemos um número de atendimento por essa rede superior a um 

milhão e 200 mil pessoas atendidas pelas ouvidorias estaduais.  

Então vemos como há uma participação do cidadão hoje, até porque os meios disponíveis são maiores, 

graças a tecnologia. Hoje é possível um cidadão que sai do Poupatempo ou de um posto de saúde, porque no 

Poupatempo pode ter ido para algo relacionado ao Detran, e enquanto ele está esperando ele pode, no celular 

dele, entrar no ouvidoria.sp.gov.br e se relacionar com a instituição; pode fazer uma reclamação se a demora 

estiver excessiva, se não ficar claro qual é a documentação que ele deve apresentar. Então é muito mais fácil 

hoje utilizar esses canais de comunicação; além dos presenciais, telefônicos e por carta, também existe essa 

possibilidade hoje dessa interação imediata pela internet. E esse sistema que o Estado disponibiliza permite 

ao cidadão - por um único endereço, o ouvidoria.sp.gov.br - acessar qualquer um dos órgãos.  

Ele não precisa conhecer a estrutura do Estado. Ele entra nesse sistema e diz qual é o serviço que ele 

quer se referir, ou se ele souber o órgão, tem uma listagem para que ele apontando, automaticamente a 

manifestação vai cair na ouvidoria competente para buscar a resposta e a informação que ele necessita, para 

dar uma satisfação. E isso então ocorre. Esse é um papel fundamental das ouvidorias. E a Ouvidoria Geral se 

estruturou para dar apoio a essa atividade e participar da coordenação dessa rede paulista de ouvidorias. A 

Ouvidoria Geral não é um espaço centralizado para fazer todo o atendimento dos brasileiros em São Paulo. 

Nós não temos uma central de atendimento, que seria gigantesca para isso. Cada instituição tem sua própria 

ouvidoria, e as informações vão direto para elas, e cada uma faz o atendimento de seus demandantes.  

A Ouvidoria Geral periodicamente recebe essas informações de todos os órgãos, compila relatórios, e 

esses relatórios vão para os secretários de todas as áreas estaduais e para o governador, para que os altos 

dirigentes do Estado tenham conhecimento de quais são os apontamentos e onde há reclamações, elogios, 

 

como estão funcionando as diversas atividades por meio dessas informações compiladas e encaminhadas por 

essa rede de ouvidorias. Portanto, os relatórios que a Ouvidoria Geral produz são públicos. Então se houver 

interesse dessa CPI, posso naturalmente já providenciar o encaminhamento desses relatórios para que 

possam servir de subsídio aos trabalhos que estão em andamento. 

Já me antecipei e trouxe um relatório de atividades referente ao ano passado da Ouvidoria Geral do 

Estado, um folheto institucional que deixa clara qual é a função da ouvidoria, e também a relação das 

ouvidorias, porque também imagino que para diversas atividades parlamentares ter conhecimento das várias 

ouvidorias que estão à disposição dos cidadãos também pode ser útil. Então já deixo esse conjunto de 

informações aqui com a presidência da Comissão. Esse relatório que trago é das atividades da Ouvidoria 

Geral. Além dele ainda temos o relatório dos atendimentos de ouvidoria da Rede Paulista de Ouvidorias. A 

ouvidoria do Detran é uma dessas 395 que têm suas próprias demandas registradas nesse sistema central, e 

essas informações ficam disponíveis. São informações públicas que posso em seguida providenciar o 

encaminhamento. 

Além disso, a Ouvidoria Geral funciona como instância recursal para os pedidos de informação com 

base na Lei de Acesso à Informação. Então se alguma pessoa pede um documento público e não é atendida 

por qualquer motivo que seja, ela recorre ao dirigente máximo do órgão, e se ainda estiver insatisfeita, ela 

recorre à Ouvidoria Geral. Nós então tentamos garantir a efetividade da Lei de Acesso à Informação. 

Felizmente essa rede de atendimento tem funcionado bem; ano passado foram feitos 18 mil pedidos formais 

de informação com base na lei de acesso, pelo Serviço de Informações ao Cidadão eletrônico, do Governo 

do Estado de São Paulo. É um número expressivo, 18 mil pelo SIC, e desses, menos de 400 geraram 

manifestações e apreciações recursais da ouvidoria. 

A grande maioria já se resolve com o fornecimento do documento pelo próprio órgão. Tanto que nosso 

estado, de três avaliações que já foram feitas no âmbito da escala Brasil Transparente, mensurada pela 

Controladoria Geral da União, nosso estado tirou nota dez em três vezes consecutivas, em termos de 

transparência, pela garantia do acesso à informação pública. Esse é um dado positivo para todos nós. Essa 

também é uma área em que a ouvidoria atua, buscando garantir a efetividade da Lei de Acesso à Informação. 

Para essas tarefas também contamos com um conselho de transparência, um colegiado no qual estão 

presentes representantes governamentais e da sociedade civil. Nós temos a Transparência Brasil, W3C, 

Associação Brasileira de Ombudsman, várias personalidades que participam também da gestão dessa 

política de transparência. E temos um comitê gestor do Portal da Transparência. Nós procuramos 

impulsionar a transparência ativa. A Ouvidoria Geral tem essa tarefa, e inclusive mês passado foi colocado 

no ar o novo Portal da Transparência do Estado, com mais informações, aplicativos para os cidadãos. 

Então muitos dados que procuramos organizar de forma mais fácil para que o cidadão possa ver não só 

os salários e contratos, mas também todas as informações de repasses e a organização do Estado, os dados 

que o Estado detêm em relação a vários aspectos. Então organizamos áreas temáticas de maior interesse 

geral, com dados muito deles já georeferenciados. Então a pessoa quer saber indicadores, dados ou 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Boa tarde a todos os presentes. Gostaria 

inicialmente de convidar todos os deputados para fazerem parte da Mesa conosco. Queria convidar o 

deputado Marco Vinholi, nobre relator dessa CPI, Edmir Chedid, Massafera e o deputado Caruso, que 

acompanhará conosco. Agradecer a presença das assessorias. Há quórum, portanto, declaro aberta a 8ª 

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas 

no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado - Detran, com a suposta existência de uma máfia em 

esquema de emissão irregular da Carteira Nacional de Habilitação. 

Peço à secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Massafera.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está 

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Antes de chamar o Dr. Gustavo Húngaro, ex corregedor-

geral de Administração e atual ouvidor-geral do Estado, gostaria de fazer a aprovação de dois requerimentos, 

para que possamos, eventualmente se alguém tiver compromisso, seguir.  

Portanto, item um, requerimento do deputado Marco Vinholi, que solicita que seja oficiado o diretor-

presidente do Detran, Sr. Maxwell Borges de Moura Vieira para que informe quais os nomes dos diretores e 

supervisores nomeados no Ciretrans de São Paulo, relacionando a qualificação e endereço de cada um deles. 

Em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.  

Item dois, requerimento do deputado Marco Vinholi, que solicita que seja oficiado o diretor-presidente 

do Detran, Sr. Maxwell Borges de Moura Vieira, para que preste informações sobre a Operação Delta Fake. 

 

 

Em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Quero convidar o Sr. Gustavo Húngaro, ex corregedor-geral de Administração e atual ouvidor-geral do 

Estado. Já agradecendo a presença de V. Exa. aqui conosco, que nos atendeu muito bem desde a primeira 

vez que houve o requerimento de convite para que o senhor pudesse esclarecer algumas coisas. Gostaria 

também de mais uma vez dizer que tínhamos outra convidada, a proprietária da Autoescola Liderança, e já 

está claro que ela não tem nenhuma disposição em colaborar com essa CPI, portanto, teremos que encontrar 

um caminho legal para que estejamos em Campinas, caso a CPI entenda ser necessário, para que possamos 

ouvi-la.  

Não tendo mais nada a tratar, gostaria que o Dr. Gustavo Húngaro fizesse a explanação sobre sua 

função, e claro, já detalhar algo especificamente relacionado às denúncias envolvendo as fraudes ocorridas 

no Detran. Nos bastidores o senhor me passou que de fato tem muitas reclamações e denúncias envolvendo 

o Detran no período em que esteve à frente da corregedoria. Peço que o senhor, em 15 minutos, esclareça 

isso para nós, e depois os deputados farão as perguntas para que V. Exa. possa nos responder. Mais uma vez 

agradeço muito sua presença que nos honra bastante, demonstrando seu respeito a essa Casa de Leis. Vossa 

Excelência está com a palavra. 

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Muito obrigado, presidente. Quero saudar a todos os Exmos. Srs. 

Deputados Estaduais aqui presentes nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Cumprimento o deputado 

Caio França, agradeço o convite e a oportunidade de poder participar dessa atividade parlamentar de grande 

relevância, que tem função fiscalizatória do Poder Legislativo, que nem sempre é adequadamente 

valorizada, mas absolutamente fundamental para o regime democrático. Quero cumprimentar os deputados 

Roberto Massafera, Edmir Chedid, Marco Vinholi e Jorge Caruso, todos que estão acompanhando aqui, na 

pessoa do procurador da Assembleia, Dr. Marco Benetton.  

Dizer que venho nessa condição de ouvidor-geral do Estado. A Ouvidoria Geral do Estado foi criada 

há pouco mais de dois anos pelo governador Geraldo Alckmin para coordenar a rede de ouvidorias públicas 

do nosso estado. As ouvidorias estaduais decorrem de uma lei aprovada por essa Assembleia, por sinal uma 

lei pioneira, como outras tantas iniciativas desse Parlamento bandeirante, e também a Lei de Defesa do 

Usuário do Serviço Público, a Lei 10.294/99, que antecede uma norma que o Congresso Nacional acaba de 

aprovar. São Paulo já tinha feito essa lição de casa desde a década de 90. E essa norma estabeleceu que os 

órgãos públicos deveriam ter ouvidorias, como também comissões de ética. 

E as ouvidorias foram organizadas no serviço público paulista desde aquela altura histórica da década 

de 90, de modo que hoje existem em funcionamento em nosso estado 395 ouvidorias, envolvendo as 

ouvidorias das secretarias estaduais, das autarquias, fundações, empresas controladas pelo governo e 

também das concessionárias de serviços públicos. Então grande parte dessas ouvidorias são das 

concessionárias, também muito importantes para a cidadania em termos de prestação de serviço público. 

Então a criação da Ouvidoria Geral responde a um esforço do governo de aproveitar essas informações e dar 
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vem passando o Detran, transformado numa nova roupagem jurídico-administrativa, com realização de 

concurso público e com a adoção do Poupatempo para prestação dos serviços. Essa transformação do 

serviço público prestado pelo órgão pode se beneficiar do impulso que essa Assembleia Legislativa, por 

meio desta Comissão, fornece. Certamente seus resultados serão bastante expressivos. Fico à disposição da 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Dr. Gustavo, vou passar às suas mãos o

termo de compromisso do nosso depoente, para que o senhor possa assinar. Já tem inscrições dos deputados 

que estão aqui presentes. E para esclarecimento, através de um requerimento do deputado Marco Vinholi, foi 

aprovado por essa CPI que a Corregedoria Geral da Administração apresente relatórios com denúncias e 

apurações. Então aguardamos os documentos e já antecipamos que se V. Exa. puder nos mandar tudo que 

seja referente ao Detran, já adianta nossos trabalhos. 

Está inscrito o deputado Edmir Chedid para que possa fazer os questionamentos. Temos feito para que 

o deputado possa concluir toda sua fala, para logo após o senhor fazer os esclarecimentos. Está com a 

palavra o deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Gostaria de cumprimentar o presidente, deputado Caio, o nobre 

relator Vinholi, o Gustavo Húngaro, pessoa que já conhecemos há um bom tempo no governo, e fazer um 

questionamento. No final de 2011 quando o senhor exercia a presidência da Corregedoria Geral de 

Administração, foi conduzida uma operação pelo Grupo de Inteligência desse órgão, em conjunto com o 

Detran e a Polícia Civil, que flagrou a atuação de uma quadrilha formada por servidores públicos, 

funcionários terceirizados e despachantes cobrando propina para facilitar a liberação de documentos dentro 

da sede administrativa do Detran, no centro de São Paulo. 

Aí eu pergunto, como atua esse grupo de inteligência da CGA? Se é que o senhor pode falar. Como foi 

a investigação levada a efeito pela corregedoria, e que provas foram reunidas que apuraram a prática desses 

delitos? Quais setores do Detran foram investigados, e quais os resultados obtidos? Houve detenção de 

servidores e terceiros em razão dessa operação? Qual o enquadramento penal e que medidas foram tomadas? 

Houve ainda a apreensão de bens, que tipos? Por ocasião desses eventos em 2011, V. Sa. a época presidente 

da CGA, e o então presidente do Detran, Dr. Daniel Annemberg, informaram na imprensa que a 

investigação continuaria em todos os setores do Detran, não só da capital, mas da Grande São Paulo e no 

interior.  

Passados seis anos, como prosseguiu essa operação e quais os resultados obtidos para combater as 

frequentes fraudes do setor? Por qual motivo, após essa operação, não houve a diminuição das fraudes, a 

exemplo das operações Carta Branca, Delta Fake, dedo de silicone e tantos outros casos? No seu 

entendimento, quais os principais fatores motivacionais que levam a prestação desses serviços à incidência 

de tantas fraudes e irregularidades? E o que nós devemos fazer para acabar de vez com essas fraudes? Sei 

 

 

que onde se mexe com dinheiro o ser humano muitas vezes, alguns não resistem e acabam indo para o 

caminho errado, mas o que podemos fazer? De que forma?  

Essa CPI tem a função não de ficar prendendo ninguém, eu até acho que devemos ir em Campinas 

buscar essa senhora que não veio aqui com polícia e do jeito que der no laço, porque não vir à CPI é uma 

falta de respeito com essa Casa. Mas não é nossa função, é função da polícia. Cada um faz o seu trabalho. 

Acho que o fundamental para nós aqui é levantarmos o que aconteceu, encaminharmos ao Ministério 

Público e órgãos competentes, e acharmos uma solução muitas vezes através de legislação, que possa ajudar 

o Detran a equacionar os problemas. Que tenha um relatório que indique o que pode ser feito.  

Vou passar as perguntas em suas mãos porque foram muitas, e se o senhor não conseguir respondê-las 

porque tem documentos, depois encaminha para nós, por favor. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou passar a palavra ao Dr. Gustavo Húngaro. Eu 

queria sugerir de fato isso que o Edmir falou, que possamos fazer algumas coisas por escrito. Nós tivemos 

alguns documentos que foram solicitados só nas palavras, e estamos tendo um pouco de dificuldade porque 

depois outros depoentes dizendo que não lembram que foi pedido. Então sugiro às assessorias dos demais 

deputados que sempre que o deputado fizer um questionamento e não estiver no papel, que possamos fazê-lo 

por escrito, porque estamos tendo dificuldades. O relator também tem percebido isso, e não custa 

colocarmos no papel e fazermos o protocolo oficial. 

Devolvo a palavra.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela oportunidade. Ontem encontrei o Dr. Maxwell no Palácio, 

estávamos assinando o convênio, V. Exa. estava  

fazendo uma CPI e ninguém está procurando perseguir ninguém, estamos fazendo um negócio transparente e 

limpo, como a Assembleia sempre fez. Agora vocês vêm lá, ficam de encaminhar um documento e depois 

não encaminham. É um desrespeito ou por que tem algum tipo de problema que não pode entregar o 

documento? Porque daí fica aquela dúvida também, passamos a pensar muitas coisas que não são a 

 

Então presidente, acho que temos até que fazer o seguinte. Nós já reclamamos na sessão passada. Não 

chegou a documentação? Proponho irmos no Detran e fazermos a apreensão desses documentos, porque já 

tiveram tempo. São documentos óbvios. Quer dizer, se não tiver um sistema de informatização lá que 

responda para nós aquilo que estamos perguntando aqui, tudo aquilo que o Dr. Húngaro está nos dizendo 

aqui dos avanços e tal, não existe. Até ele está sendo enganado. Porque você não saber um cruzamento de 

qual autoescola mais aprovou cartas de motorista e quem foi o examinador, e também quem mais reprovou, 

espera um pouco. É ligar lá e pedir para imprimir ou mandar por e-mail, WhatsApp, qualquer coisa. 

Então queria deixar essa colocação, Sr. Presidente. 

 

 

 

localização de escolas, por exemplo, tem muitas informações que estão georeferenciadas no novo Portal da 

Transparência. Isso também é um auxílio para formulação de propostas e projetos de lei que podem dispor 

de informações oficiais, de uma forma mais fácil, ágil e aberta pelo portal do Estado. Temos um comitê 

gestor para esse portal.  

E a ouvidoria participa também de outra iniciativa que decorre da mencionada Lei de Defesa do 

Usuário do Serviço Público, que é organizar o guia dos serviços públicos. Existe uma comissão de 

centralização das informações dos serviços públicos, e também no Portal da Transparência e do próprio 

governo, aparece no espaço cidadão/SP uma relação de todos os serviços prestados aos cidadãos, e quais são 

as condições para obtenção daqueles serviços em todas as áreas, desde participação em programas sociais, 

obtenção de documentos. Enfim, todas essas informações e serviços prestados estão informadas lá. Essa é 

outra atividade que também está relacionada à função da ouvidoria. 

E para o assunto que está em foco nessa CPI, quero destacar uma iniciativa recente que foi criada por 

solicitação do Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo. Esse fórum foi criado há três anos e 

reúne as instituições públicas que atuam no estado de São Paulo voltadas à prevenção ou enfrentamento da 

corrupção. Então naturalmente estão presentes as polícias, Ministérios Públicos Estadual e Federal, Tribunal 

de Contas do Estado, da União e do Município, as Corregedorias. São mais de 30 órgãos públicos voltados 

ao enfrentamento da corrupção. Esse fórum pedir à Ouvidoria Geral do Estado que desenvolvesse um canal 

centralizado, eficiente e confiável para a recepção de denúncias de corrupção. 

Muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer. A pessoa não tem disposição a ir numa delegacia 

de polícia ou ao fórum procurar um promotor de justiça, não conhece o endereço eletrônico dessa ou daquela 

instituição, não sabe quais são as competências e papeis. Então a ideia do fórum foi criar um canal único que 

já garante o encaminhamento de qualquer denúncia de corrupção em nosso estado. A ouvidoria tomou essa 

providência, criamos o sistema e colocamos no ar em dezembro do ano passado, então já funciona há mais 

de seis meses. Não temos ainda uma grande divulgação, mas tenho procurado também, dentro das 

oportunidades que disponho, chamar atenção para isso. Aqui é um espaço para que isso também possa ser 

multiplicado. Está aberto a qualquer pessoa. 

Ela entra no site da Ouvidoria Geral do Estado - ouvidoriageral.sp.gov.br - e está lá o banner 

chamando a atenção para is

pessoa relata qual é a situação que ela tem conhecimento e pode representar uma situação de corrupção, e 

essa denúncia vai diretamente para os órgãos competentes que participam do sistema. São dez instituições 

públicas que recebem essas denúncias. O Tribunal de Contas, Ministério Público, corregedorias, e aí cada 

uma já toma as providências em seu âmbito. A ouvidoria não tem o papel apuratório, não é ela que fiscaliza 

cada uma dessas situações denúncias. Ela garante o espaço para que a informação possa chegar aos órgãos 

competentes pela investigação e adoção de providências. 

O que nós pactuamos, e aí a Ouvidoria Geral busca zelar para que isso aconteça, é que cada denúncia 

nesse sistema tenha uma resposta do órgão que recebeu a denúncia, de modo que o denunciante pode depois 

 

 

de alguns dias olhar de novo, e checar. Ele recebe um protocolo quando termina de relatar a situação que é 

de conhecimento dele. Ele pode fazer o upload de documentos, fotos, arquivos, como se queira, e ao 

concluir a denúncia ela já vai imediatamente para os órgãos competentes. Então não há triagem, não há uma 

burocracia. É algo que vai diretamente. Esse é um canal importante para que as pessoas também se sintam 

seguras de que existe um instrumento, um mecanismo oficial com credibilidade e eficiente, que presta 

contas.  

Cada denunciante pode saber do desdobramento da denúncia que fez por essa prestação de informação 

que é dada no próprio sistema. Esse é web denúncia de corrupção que está acessível pela página da 

Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo, e está naturalmente à disposição para que possa ser divulgado. 

Em relação ao objeto específico da CPI voltada a possíveis irregularidades no Detran, as informações 

das ouvidorias sempre são muito valiosas, porque como porta aberta, naturalmente que muitas pessoas 

quando se deparam com irregularidades ficam indignadas e denunciam. Então é um canal para que a 

instituição possa responder e tomar providências. Em relação a ouvidoria do Detran, fui informado que o 

ouvidor do Detran já esteve aqui, e é ele que faz o acompanhamento e encaminhamento de todas as 

demandas específicas e referentes ao órgão. Se ele não teve oportunidade ainda de encaminhar esses dados e 

for interesse da CPI, posso providenciá-los.  

Aí nós organizamos as informações que são recebidas pelas ouvidorias por categorias. O que é 

sugestão, o que é pedido de informação, elogio e denúncia. Então dá para fazer esse recorte para que se 

analise dados estatísticos que são de domínio público. Fico à disposição. Eu comentei com o deputado que 

antes de assumir a função de ouvidoria eu atuei na Corregedoria Geral de Administração, que tem uma 

tarefa apuratória ampla em âmbito estadual, e eventualmente denúncias que aportavam na corregedoria 

relacionadas ao Detran eram objetos de investigação. No período em que estive lá nós inclusive criamos uma 

equipe específica para fazer apurações no âmbito do Detran, para que pudessem compreender os 

procedimentos e conhecer a estruturação do órgão e esclarecer as situações, levando a responsabilização 

quando necessária e garantindo a lisura dos procedimentos. 

Então nós tínhamos algumas operações correcionais em conjunto por vezes com a Corregedoria da 

Polícia Civil, com a área de fiscalização do próprio Detran, para identificar essas situações que todos nós 

estamos acompanhando já há bastante tempo, de algumas situações irregulares no âmbito do serviço de 

trânsito, que também não é algo que ocorre apenas aqui em São Paulo. Nós temos notícias há bastante tempo

de problemas no país inteiro, porque há pessoas que buscam fraudar e burlar o sistema, obter habilitação sem 

passar pelas provas necessárias, excluir pontos de multas mediante pagamentos de propinas e fraudes no 

sistema. Essas situações acontecem em âmbito nacional, temos notícias pela imprensa desses problemas 

acontecem.  

Então de fato a iniciativa dessa Assembleia em trazer esse enfoque dentro de sua função fiscalizatória 

pode colaborar com o intuito do Poder Executivo que está buscando uma redução drástica de espaço para 

essas situações irregulares naquele órgão. Nós todos também temos informação sobre a transformação que 
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Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, da PGE. O processo administrativo como um todo é 

complexo; pode começar na Procuradoria Geral na parte apuratória. Se há responsabilidade de algum agente 

público o dirigente do órgão em que aquele agente público se situa é quem instaura o processo e os envia 

para a Procuradoria Geral, que hoje conta com uma Procuradoria de Procedimentos Disciplinares para esse 

processamento. 

Ao final a procuradoria opina em relação à sanção cabível e quem decide é o dirigente do órgão ou 

secretário da pasta. Esse é o funcionamento do processo administrativo que pode gerar responsabilização do 

funcionário faltoso, que descumpre com seu dever, sem prejuízo dos desdobramentos judiciais. Então em 

todas as situações em que se constatava que alguma irregularidade também caracterizava crime, era 

encaminhada cópia do expediente para o Ministério Público, e por vezes até a própria polícia já dava esse 

encaminhamento com o desdobramento judicial por sua corregedoria.  

Se houver interesse da Comissão em relação a casos específicos que tiveram repercussão, aconteceram 

situações relevantes também em São José dos Campos e outras regiões do estado, com ações correcionais 

realizadas pela Corregedoria Geral e pela área de fiscalização do Detran, e pela corregedoria da polícia, 

algumas juntamente com o Ministério Público, todas essas situações podem ser objeto de um requerimento 

aqui da CPI para que cópia desses expedientes possam ser juntados.  

Hoje eles não estão na minha alçada administrativa pela função que desempenho, mas deixo aqui 

registrado esse relato de como funcionava, qual era a atuação que a corregedoria adotava, e que todas essas 

situações estão registradas devidamente. Hoje inclusive a Corregedoria Geral da Administração está 

publicando em seu site os relatórios finais de cada uma dessas apurações. Hoje há uma crescente 

transparência na administração pública, porque a legislação exige isso e as boas práticas têm impulsionado 

para que isso de fato aconteça.  

Em relação ao comentário que V. Exa. fez quanto ao desempenho das autoescolas, acho que essa é 

uma ótima recomendação que seja feita no sentido do avanço da transparência pública. Eu entendo que em 

todas as áreas de fiscalização do estado esses dados precisam ficar livremente acessíveis, para que nesse 

caso específico de autoescolas, até para que o candidato, o cidadão quando queria, possa saber se aquela 

autoescola tem um desempenho que ele considere razoável. Não é assim que funciona hoje no ensino 

superior? Todas as instituições, mesmo as universidades que têm autonomia e um status constitucionalmente 

diferenciado são avaliadas, e seus indicadores são públicos.  

Acho que da mesma maneira seria muito adequado que a quantidade de candidatos por autoescola, e aí 

quantos foram aprovados, quantos reprovados, fossem disponíveis no próprio site oficial para que o cidadão 

po

situações que do ponto de vista administrativo e num viés mais correcional sejam muito discrepantes, tanto 

uma que de repente aprova todo mundo e outra que não consiga aprovar ninguém, que isso possa ser objeto 

de uma perquirição correcional, para não se verificar se tem facilidades que estão sendo obtidas ilicitamente 

 

e dificuldades criadas por um rigor que não se justifica, a não ser por uma intenção escusa. 

Então eu acho que é uma sugestão que me parece bastante conveniente, para que esses dados não 

apenas possam vir a CPI, mas que fiquem também livremente acessíveis.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, pela ordem. Se me permite mais uma última pergunta 

só.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, claro.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Dr. Húngaro, o senhor teve conhecimento de alguma denúncia de

envolvimento de algum político nesse processo? 

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Se não me falha a memória já teve denúncia de alguma situação 

que resvalaria para alguma conexão política. Não me parece uma hipótese inédita. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para quem eu deveria encaminhar esse requerimento, se a 

Comissão aprovar, para eu ter conhecimento de como foi essa denúncia na época? 

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Como eu tenho uma vaga lembrança do que pode ter havido, seria a 

Corregedoria Geral.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado.  

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Agora claro que todo órgão público quando recebe uma denúncia, 

principalmente se ela for anônima, há um dever de cautela em relação ao processamento dessa denúncia. O 

próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e diz que não é razoável que haja um imediato 

descarte de uma denúncia por ser anônima, mas não é possível também tomar uma providência que exponha 

a pessoa denunciada com base no anonimato, em função da vedação constitucional. 

Então o que os órgãos investigativos devem fazer, é o Supremo que assim orienta por suas decisões, é 

fazer uma apuração preliminar num procedimento célere em que não haja exposição de nomes de 

denunciados, mas apenas a apuração da hipótese fática, que se surgirem elementos que a corroborem, haverá 

em seguida a instauração de um procedimento formal com base nesses elementos e não numa denúncia, que 

muitas vezes tem sua justificativa numa disputa eleitoral ou política, numa pessoa que é desafeta ou questões 

do relacionamento interpessoal, que não necessariamente são de interesse público e estão condizentes com a 

verdade. Então há que se ter essa cautela. 

Só faço esse registro. E aí me parece que pode haver alguma informação dentro do que é objeto de 

 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Você tem razão. Perfeito, está registrado. Eu 

devolvo a palavra ao Dr. Gustavo Húngaro para que possa responder os questionamentos do deputado Edmir 

Chedid. 

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Agradeço ao presidente e ao deputado Edmir Chedid pelos 

questionamentos. Em relação à consideração da parte final do questionamento em relação as possibilidades 

que ainda estão colocadas para se buscar melhorias que são sempre necessárias nos serviços em geral, no 

público também, eu diria que essa Casa Legislativa também já deu sua contribuição quando aprovou a 

criação da autarquia, dos novos cargos, dando condição para a melhor estruturação de um órgão que presta 

uma atividade que em grande parte é em decorrência de lei federal, e que precisa ter condições para de fato 

prestar esse serviço. 

Pela experiência que tive na corregedoria, algumas situações inadequadas se davam também porque 

por vezes as pessoas que estavam em algumas das unidades descentralizadas nos vários municípios não 

eram nem mesmo pessoas que tinham vínculo com o Estado. A prática de colaboradores que ficam do lado 

de dentro do balcão por vezes não tem nenhum vínculo com o órgão estadual. Isso acontecia, e não sei como 

está hoje, se essa situação já foi superada, mas era um problema evidente. Se você tem um serviço público 

prestado por pessoas que não têm responsabilidade oficial, que não respondem por aqueles atos porque não 

têm vínculo com o órgão competente... Então era uma situação que para tentar prover os serviços, por vezes 

pessoas eram cedidas pelas prefeituras e às vezes contratadas por associações locais, fornecidas não se sabe 

bem de que maneira.  

Eu me lembro que essa situação, quando começamos a fazer essas ações correcionais, na época pela 

Corregedoria Geral de Administração, foi algo que se detectou. Por isso a solução pela estruturação 

adequada de um corpo técnico ou concursado, com agentes públicos de nível médio e superior, de acordo 

com a complexidade das atividades a serem realizadas. Então isso me parece que foi uma providência 

efetiva de iniciativa do Poder Executivo, mas viável graças a aprovação dessas medidas pelo Poder 

Legislativo, que viabilizou a estruturação da autarquia, criação dos cargos e realização dos concursos 

públicos para prover essas atividades com profissionais que tivessem condições de serem responsabilizados,

se violassem a lei. 

Então essa era uma situação. E como o deputado lembrou bem, em 2011 foi o ano que assumi a 

Corregedoria Geral, e pude acompanhar um pouco mais de perto essas situações. Inicialmente havia esse 

grupo de inteligência da corregedoria que analisava dados, cruzava informações públicas existentes nos 

bancos de dados oficiais, e que também apreciava denúncias que chegassem relacionadas a por exemplo, o 

Detran. E a partir dessa ação correcional é que em seguida, como já havia mencionado em minha fala inicial, 

foi criado um grupo específico de corregedores para acompanhar situações referentes ao Detran.  

No período em que estive à frente da corregedoria, a operação correcional mencionada pelo deputado 

que flagrou irregularidades foi uma de várias que aconteceram. Nós tivemos uma sequência de ações aqui na 

 

capital e nas várias regiões do estado, nas Ciretrans, então essa noticiada pelo deputado naquele ano se deu 

na própria sede administrativa do órgão. E outras tantas aconteceram em unidades descentralizadas, 

identificando tanto situações em que havia prioridade para procedimentos que muitas vezes haviam notas de 

dinheiro colocadas com clicks no próprio documento, para que fosse agilizado e tivesse um encaminhamento

mais célere, então havia detecção de situações inadequadas. 

Todas que foram detectadas pela Corregedoria Geral da Administração eram apuradas no âmbito da 

corregedoria, que tem competência de fazer a apuração, e em seguida as providências disciplinares, quando 

era o caso de responsabilização ou eventualmente de alguma mudança de procedimento administrativo para 

evitar aquelas situações irregulares, a competência para adoção dessas medidas é do próprio órgão. Então é o 

próprio Detran que tem competência para abrir um procedimento sancionatório de algum integrante da 

instituição que possa ter se desviado do seu dever.  

Como também as situações eram reportadas muitas vezes ao Ministério Público, à polícia, porque 

também foi um período de transição em que o Detran saiu da alçada de uma pasta e passou para outra, mas a 

liberação dos policiais para que pudessem se dedicar às suas atividades precípuas de Polícia Judiciária, e não 

de prestação de um serviço mais administrativo que é trabalho do Detran, foi acontecendo gradativamente.

Por isso muitas vezes essas operações correcionais que a CGA realizou, muitas aconteciam com a 

participação da corregedoria da Polícia Civil, que por vezes poderia ter participação também de integrantes 

daquela corporação nas situações que estavam sob investigação. 

Então essas providências foram adotadas não apenas no âmbito da Corregedoria Geral como também 

no âmbito da corregedoria da Polícia Civil. E da responsabilização administrativa daqueles que tinham 

vínculo com o Detran, o próprio Detran toma a providência para o processo disciplinar, uma vez que a 

apuração da corregedoria tenha eventualmente confirmado alguma irregularidade. Então o procedimento se 

dá dessa forma. E algumas situações juntamente com o Ministério Público para oferecimento de ação 

judicial. Então são âmbitos diferentes, todos eles sempre que cabíveis, devidamente acionados pela 

Corregedoria Geral de Administração. 

Em relação aos questionamentos, os aspectos específicos de um dos casos que aconteceram em 2011, 

eu naturalmente quando deixei a Corregedoria Geral não mais acompanhei cada uma dessas situações, mas 

tudo está devidamente registrado em processos da própria corregedoria, que tem essas informações. Quando 

a apuração se concluiu, o relatório final com as imputações de responsabilidade quando era o caso, todas 

essas informações estão devidamente registradas e as consequências que produziram, tanto em termos de 

responsabilização administrativa como de responsabilização judicial, quando além da irregularidade 

administrativa havia caracterização de um ilícito penal ou civil-administrativo, como enquadramento na Lei 

de Improbidade Administrativa, tudo isso está devidamente registrado em cada um dos processos que eram 

abertos em função das apurações realizadas. 

Vale dizer que a Corregedoria Geral não tem competência para fazer o processo todo; ela faz a parte 

apuratória. Depois a responsabilização administrativa do funcionário público ocorre no âmbito da 
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agradeço pela presença.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradecendo pelos questionamentos do nosso 

relator Marco Vinholi, e dou a palavra ao nosso ouvidor, Gustavo Húngaro.  

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Eu que agradeço pelos questionamentos, deputado Marco Vinholi,

também como cidadão. Acho que suas preocupações são muito relevantes. Acredito que a transparência 

dessas informações pode ajudar nesses trabalhos. Conhecendo como são adotadas essas providências e como 

está organizado hoje cada um desses processos administrativos, como está a situação do órgão após essas 

mudanças que aconteceram com essa nova estruturação. Então em termos dessa avaliação me parece que há 

um esforço grande, que passa inclusive por medidas como mencionei, já aprovadas aqui pela Assembleia 

Legislativa, que propiciaram muitas dessas transformações em busca de um serviço que tenha a eficiência e 

padrão de qualidade do Poupatempo. 

Ou seja, algo que o cidadão não necessite de um intermediário, algo que o cidadão tenha clareza de 

quais são os serviços, o que ele precisa reunir para obter aquele resultado que ele espera. E que funcione nos 

prazos adequados e razoáveis. Me parece que também para a perspectiva da Polícia Civil, a liberação de 

delegados e agentes policiais para as tarefas que são próprias da Polícia Civil e com as dificuldades e 

desafios que a investigação policial envolve também foi uma medida acertada, de deixar que a polícia se 

dedique a sua atividade precípua, algo que a sociedade precisa, de mais investigações das diversas 

modalidades criminosas que ocorrem no cotidiano.  

Então também liberar um grande contingente de policiais para que façam investigações e registrem as 

ocorrências, que promovam as medidas de Polícia Judiciária me parece mesmo uma necessidade. E aí ter um 

corpo funcional especializado e recrutado adequadamente, com deveres claramente estabelecidos voltados a 

uma atividade administrativa que precisa ter controle. Então me parece que essas alterações ocorridas nos 

últimos anos de fato eram necessárias e não foi à toa que a própria Assembleia as aprovou, para que assim 

acontecessem. Agora é claro que um quadro atual de como essa situação está eu não possuo, por não ser 

responsável pela atividade específica do Detran.  

Quero também enfatizar a importância, como o deputado frisou, dos canais de denúncias, que haja 

uma comunicação adequada em relação a eles, um maior conhecimento. Eu mencionei que essa rede de 

ouvidorias que também recebem normalmente denúncias entre as manifestações, ela está sendo utilizada. 

Foram mais de um milhão de pessoas atendidas no ano passado, mas temos hoje um canal específico para 

situações mais graves de corrupção, esse canal que acabei de compartilhar aqui, aproveitando também essa 

oportunidade para dar maior divulgação a ele. Qualquer pessoa pode utilizar, e vai ter a resposta no próprio 

sistema, assim como todas as manifestações encaminhadas a qualquer uma das ouvidorias estaduais 

necessariamente têm respostas. 

Não quer dizer que a pessoa vai ficar sempre satisfeita com a resposta que recebe, mas o dever básico 

 

das ouvidorias é assegurar a resposta no prazo que a legislação estabelece. No nosso caso a Lei de Defesa do 

Usuário estabelece 20 dias como prazo para a resposta, então isso certamente estará presente em todas essas 

situações relatadas por meio das ouvidorias. Agora claro que o atendimento daquilo que foi apontado 

concretamente pelo cidadão vai depender da unidade competente, que não é propriamente a ouvidoria que 

tem a responsabilidade. Ela busca assegurar que o apontamento do cidadão seja levado em conta e que ele 

tenha uma resposta satisfatória.  

Em relação ao aproveitamento desses dados, cada ouvidoria a cada seis meses, ao fazer seus relatórios, 

faz essa análise estratégica também em relação a se está havendo um aumento de reclamações, se tem pico 

de denúncias, se tem elogios a uma área, para também enaltecer os agentes públicos daquela área, se há 

alguma situação que pareça estar ligada a um mau funcionamento congênito de algum procedimento que 

possa ser alterado. Os relatórios das ouvidorias contemplam não apenas o retrato daquilo que é 

diagnosticado pelo cidadão, como também recomendações voltadas à melhoria da gestão e dos resultados da 

própria instituição feitos pelos ouvidores. Nós temos difundido essa prática também.  

Como alguém que está à frente de uma instituição para acolher e encaminhar para dentro de sua 

instituição para que ela tome as providências, garantindo a resposta à cada cidadão, mas também que o 

ouvidor, com sua prática e conhecimento do órgão, e a sensibilidade de quem está lidando no cotidiano com 

a cidadania, aponte para o gestor possíveis sugestões e recomendações. Então os relatórios das ouvidorias já 

estão contemplando essa análise estratégica. Nossa expectativa é que os gestores aproveitem, porque são 

informações valiosas. É a perspectiva do cidadão, o destinatário da política que está ali se manifestando. 

Se ele está insatisfeito e fazendo denúncias, se está apontando, provavelmente tem situações que 

mereçam uma transformação e alteração. Então a ouvidoria tem procurador fazer isso, reunir informações e 

também analisá-las para sugestões e apontamentos específicos. Com relação a situação específica do Detran, 

possíveis gargalos, acho que alguns de nós já mencionamos aqui da parte estrutural que me parece ter havido

esse esforço por mudanças. Nessa parte mais diretamente relacionada com a minha missão pública atual de 

ouvidoria que também está diretamente ligado à promoção da transparência, é uma construção relativamente 

recente em termos brasileiros. 

Apesar do princípio da publicidade reger a administração pública expressamente desde 88 com nossa 

constituição, a Lei de Acesso à Informação é de 2011 e a Lei da Transparência que veio complementar a Lei 

de Responsabilidade Fiscal é de 2009. Essas duas novas leis criaram obrigações específicas para os órgãos 

públicos atenderem, com dados que precisam estar na internet e com outras situações em que há 

obrigatoriedade de fornecimento dos documentos que não estejam na chamada transparência ativa, que não 

estejam na internet. Mas a legislação ainda não foi específica para todas aquelas situações administrativas 

em que a transparência deva ser estabelecida na sua modalidade ativa. Ou seja, que a informação deva estar 

na internet, que hoje é a forma mais fácil para se obter dados. 

Me parece que pode haver sim um campo para preenchimento legislativo e avanço de identificação 

dessas possibilidades. Eu me lembro que aqui no estado houve uma resistência muito grande, não só aqui, 

 

 

interesse do deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está inscrito também o nosso relator, deputado 

Marco Vinholi, que está com a palavra. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Boa tarde nobres colegas, deputado Caio França, Edmir 

Chedid, ouvidor do Estado, Dr. Gustavo Húngaro. Primeiro fazer um registro aqui, que acho que é a segunda 

reunião seguida que a oposição não participa. Então sempre ao fim da CPI eles indicam e posicionam, então 

queria registrar que é a segunda reunião que não estão presentes para fazer seus questionamentos. Queria 

também registrar a questão da Autoescola Liderança. Acho que é muito emblemático ter acontecido, porque 

é uma autoescola que puxei uma denúncia de dois, três anos atrás e que saiu na Rede Globo, houve um 

flagrante com vídeo acontecendo a ilegalidade, acho que era venda de carteira, e eles continuam 

funcionando anos depois e não comparecem na CPI.  

Pelas informações que eu tenho, tudo indica que ainda persiste o modus operandi da Autoescola 

Liderança. Então faço minhas as palavras do presidente Caio França e do Edmir, para que possamos tomar 

uma providência em busca de informações necessárias para o Estado de São Paulo. Não só por ser a 

autoescola que tem essa irregularidade constante, mas que seja muito emblemático esse caso para essa CPI.  

Dr. Gustavo Húngaro, o que identifiquei de forma muito clara nas últimas sessões que tivemos aqui o 

ouvidor do Detran, estiveram também alguns diretores, e podemos verificar que não é tão difícil se fazer um 

mapa de onde se encontram as irregularidades do Detran, e digo do ponto de vista geográfico. E recebemos 

aqui primeiro do ouvidor, e confesso que não fiquei satisfeito com o trabalho que vem sendo lá. Ele apontou 

para nós que são poucas denúncias, não tinham denúncias de compra e venda de carteira, essas que vemos 

todos os dias na televisão e também são de conhecimento geral da população do estado de São Paulo. Não 

pelo trabalho dele, mas acho que um pouco pelo que você colocou, a população muitas vezes não sabe onde 

deve indicar irregularidades. 

Recebemos depois um mapa da polícia que aponta claramente, você vê lá se tem naquela cidade dez 

denúncias de vendas de carteira, é evidente que ali tem alguma autoescola que está praticando, algum 

servidor está sendo conivente. Você consegue fazer um mapa. Então acho que é uma função importante, eu 

compreendi bastante a função da Ouvidoria Geral, que é de organizar os dados que chegam, e a ouvidoria do 

Detran teria uma função mais de fim nesse sentido. Mas que possamos construir um mecanismo, até pode 

ser uma campanha do Estado para passar à população para onde ela deve denunciar isso. E a questão do 

retorno, que foi muito bem colocado. 

A denúncia chegar é importante, mas fundamental é o retorno. Eu queria perguntar se 

sistematicamente esse mapa que chega de denúncias lá é levado para alguém avaliar estrategicamente, se ao 

longo desses anos que você participou, se tanto na presença do Detran quanto em secretarias, se tem sido 

analisado os dados que chegam para tomar providências de acordo com isso. Sou leigo e iniciando um

 

trabalho no Detran a partir dessa nossa CPI, identifiquei com clareza. Chegou para nós o relatório da Polícia 

Civil e ali está apontado. Aqui você percebe que tem indicativos que nessa região como um todo, tem uma 

cidade lá, a vizinha também tem, a outra também, então é muito provável que esteja havendo alguma coisa. 

Nessa outra aqui é uma cidade. Então você tem 30 denúncias no mesmo mês naquela mesma região e fica 

claro a possibilidade de estar havendo uma irregularidade ali. 

Queria também perguntar o que você avalia. Houveram avanços nessa saída da Polícia Civil para a 

Secretaria de Gestão? Você passou por esse período. Eu acredito que sim, e queria perguntar ao ouvidor-

geral o que ele avalia dessa mudança que houve, se foi positiva para o Estado em termos de diminuição 

dessas denúncias e irregularidades. Queria também indicar, também enxergamos de forma clara algumas 

brechas. Falamos um pouquinho da questão da habilitação para estrangeiros, da questão da habilitação como 

foi o caso do Malcom, que gerou essa CPI, da possibilidade de ser indicado como militar na hora de fazer a 

inscrição para tirar sua habilitação. 

Queria perguntar se você enxerga alguma brecha nesses anos todos recebendo essas informações em 

torno do Detran, e se você avalia - eu nesse pouco tempo de trabalho tenho enxergado muita coisa lá no fim, 

da autoescola com o Ciretran, e o Detran tentando coibir isso. Se você enxerga que esse talvez seja o 

principal gargalo, ou se nesses anos através dessas operações... E depois acho que é importante avaliarmos e 

trazer o corregedor-geral aqui, ou pedir essas informações para termos de forma mais clara como foi essa 

operação na sede. Se você acha que é possível que via sede tenta tido ao longo desses anos alguma 

irregularidade, ou se não, se essas operações que aconteceram sempre identificaram uma relação mais de 

terceiros. 

Como você colocou, lá tem o funcionário da prefeitura que é cedido ao Detran e essa pessoa tem 

acesso a uma senha. Estou dizendo isso porque são constantes; uma hora você tem uma denúncia num 

município X, aí vai lá e se coíbe aquilo. Depois você vê no outro município. Então temos um formato que 

ainda propicia para as pessoas que queiram burlar o Detran. Quem tem acesso a essas senhas? Eu perguntei, 

é permitido que um servidor de uma prefeitura que nem do quadro é, tenha acesso à senha para dar uma 

habilitação para uma pessoa, ou para retirar o ponto da carteira? Como é isso? Para tentarmos apresentar, ao 

fim dessa CPI, algumas propostas de solução ou avanço para o Detran.  

Por fim, finalizando minha fala. Questionei outro dia aquela Operação Delta Fake, a mais recente, feita 

em Bebedouro. As informações que chegaram são contraditórias; a polícia fala uma coisa, o Detran outra. 

Então para tentarmos organizar e entender de que forma o Detran e o Governo do Estado têm agido depois 

da irregularidade. Essa Autoescola Liderança está aí até hoje. Talvez seja papel nosso criar uma legislação. 

A autoescola foi identificada por uma primeira fraude, o que acontece com ela? Será que o Detran tem poder 

pela legislação de agir em cima deles já administrativamente e proibir de funcionar, ou não? Ou tem que 

entrar com um processo e a partir daí vai poder? Também precisamos dar instrumentos para o Detran e para 

o governo, para coibir a prática. 

Acho que esse amadurecimento vai ser fundamental para o fim dessa CPI. Então questiono você e 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DETRAN 

27.09.2017 
 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom, boa tarde a todos. Havendo número 

regimental, declaro aberta a nona reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de investigar eventuais fraudes ocorridas no Detran com a suposta existência de uma máfia em 

esquema de emissão irregular na Carteira Nacional de Habilitação. Registro com muito prazer as ilustres 

presenças dos nobres deputados, nosso relator, Marco Vinholi, deputado Wellington Moura, deputado Chico 

Sardelli, deputado Roberto Massafera, deputado Edmir Chedid, deputado Zico Prado, deputado Ricardo 

Madalena que passou por aqui, deputado André do Prado, que também esteve aqui. Peço ao secretário que 

faça a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. MARCO VINHOLI  PSDB  Pela ordem, Sr. Presidente. Solicito dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está 

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Eu, antes de iniciar, queria muito agradecer a presença tanto 

do Daniel Annenberg quanto da Doutora Neiva, que são nossos convidados de hoje para poder nos prestar 

alguns esclarecimentos. Eu antes gostaria de aproveitar que há um quórum significativo e gostaria de 

aprovar alguns requerimentos que são importantes, todos estão acompanhando, estamos tentando há um 

tempo, convidamos várias vezes e ela não se fez presente, a proprietária da autoescola Liderança, de 

Campinas, e esta Comissão entendeu que nós íamos, e assim, o deputado Marco Vinholi fez um 

requerimento, para que possamos ir até Campinas. Portanto, irei iniciar com a leitura dos requerimentos, 

para que possamos aprová-los ou não.  

Item um, requerimento do deputado Marco Vinholi. Solicito deslocamento dos membros dessa CPI 

para o município de Campinas, para que seja realizada a oitiva da senhora Thaís Regina dos Santos, 

responsável legal pela Autoescola Liderança. Requer também a aprovação da condução coercitiva da 

testemunha caso ela não compareça ao local na data e horários aprazados. 

Pela ordem, deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT  Eu estou querendo aqui fazer um questionamento para os 

membros dessa CPI. Estamos aprovando que vamos até lá, lá se nós tivermos que fazer uma coerção a ela, 

quais as condições que temos, que garantia temos que vamos fazer isso? É o que eu gostaria, que essas 

 

 

coisas ficassem claras, porque é um deslocamento para Campinas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Zico, nós tentamos fazer um convite, 

uma convocação, na primeira ela justificou com uma audiência trabalhista que tinha, já por outras três

reuniões que ela não vem. A orientação da procuradoria da casa, aqui está o doutor Benneton, representando 

a procuradoria da casa, que inclusive nos ajudou a redigir esse documento, garantindo até mesmo que a 

Polícia Civil, Polícia Militar eventualmente, se for necessário, possa nos ajudar no momento que estejamos 

em Campinas. Portanto, esse documento garante que ela obrigatoriamente tem que estar lá, e depois em 

último caso, que se ela não for, por livre e espontânea vontade, porque vai ser autuada para isso, aí sim a 

polícia poderá coercitivamente trazê-la até o local que estabelecermos, que deverá ser a câmara de 

Campinas.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT  Se é para trazer em qualquer local, que traga para a Assembleia 

Legislativa, onde é o local. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A diferença é que não pode, deputado, porque a 

Comarca é Campinas, e aí não temos circunscrição para isso.  

 

O SR.  Só para deixar claro, estamos fazendo um procedimento, deputado Zico, que a técnica nos 

informou que é o correto, para poder ouvi-la. Não poderia trazê-la para cá por conta da Comarca. O que 

devemos fazer? Devemos ir para lá. Se ela não comparecer, vamos ter uma estratégia para fazer a condução 

coercitiva para que seja ouvida na câmara de Campinas. Foi o que foi falado na última reunião aqui, e por 

isso que estamos avançando esse procedimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Continua em discussão o requerimento, o item um 

do deputado Marco Vinholi. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Os 

favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.  

Item dois, requerimento do deputado Edmir Chedid, requer que seja oficiado o senhor Eraldo 

Ameruzo Ottoni, procurador do Estado, chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para 

encaminhar a essa CPI cópia dos procedimentos administrativos disciplinares, em face dos servidores do 

Detran envolvidos em situação de fraudes e irregularidades nos últimos 5 anos. Em discussão o 

requerimento. Não havendo quem queria discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se 

encontram. Está aprovado o requerimento. 

Item três, requerimento do deputado Marco Vinholi, requer que seja oficiado o diretor presidente do 

Detran, senhor Maxwell Borges, para que forneça as seguintes informações: um, relação contendo os nomes 

de autoescolas, dados de seus sócios, e data de entrada das mesmas junto ao Detran. Dois, relação indicando 

 

 

mas no país todo. Eu presidi o Conselho Nacional de Controle Interno, que reúne as controladorias, 

ouvidorias, auditorias e corregedorias gerais do Brasil por dois anos, há três anos, então vi como essas 

questões estão presentes em nosso país todo. Aqui nós temos uma situação que gerou muita resistência que 

foi a transparência dos salários. Várias representações de agentes públicos tentaram impedir essa 

transparência, a publicação da remuneração pública. 

Isso porque não era um ponto específico da legislação, dizendo que o conjunto da remuneração deveria 

estar acessível. Então a falta de uma previsão legislativa expressa fez com que fosse necessário o 

pronunciamento interpretativo do Poder Judiciário. E aí o Supremo pacificou essa questão dizendo que sim, 

toda remuneração paga com dinheiro público tem que estar transparente e ser livremente acessível, inclusive 

as dos tribunais, Ministério Público e todas as instituições, e assim se fez. 

Me parece que em relação a aspectos específicos como esse, órgãos que têm função fiscalizadora e de 

autorização, de concessão de medidas necessárias para os cidadãos, quanto mais transparência, me parece 

que menor será o espaço para práticas ilícitas e irregularidades, e maior será a possibilidade desse 

acompanhamento e controle, e detecção de situações irregulares que possam ser enfrentadas e reduzidas, 

coibidas. Então me parece que essa estratégia de fomentar a transparência de fato possa ser uma chave 

fundamental para nossa preocupação geral.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para solicitar ao ouvidor-geral Gustavo Húngaro se é 

possível encaminhar para nós um relatório dessa análise estratégica, para podermos ter ciência e acompanhar 

como é feito, de que forma essas informações têm ajudado o pessoal do Detran a melhorar o serviço.  

Eu queria só cumprimentar o Fordinho, delegado civil de Caconde, grande companheiro nosso, e 

também o Nandão, vereador de Tambaú, acompanhando essa Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado pela presença de ambos e dos 

demais presentes aqui também.  

 

O SR. GUSTAVO HÚNGARO - Quero só deixar aqui tanto o relatório das atividades gerais da 

Ouvidoria Geral do Estado, a relação de todas as ouvidorias do Estado, e providenciarei esse outro relatório, 

que como eu disse, é público. Então ele está disponível e vou fazer o encaminhamento amanhã já para a CPI. 

Nesse relatório estão registrados os dados estatísticos de todas as áreas do governo, com essas sugestões 

feitas pelas respectivas ouvidorias, para buscar a melhoria da gestão e dos resultados. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, Dr. Gustavo Húngaro. Antes de agradecê-

lo pela presença e pela explanação, quero dizer a todos os demais deputados que faremos a entrega de todas 

as cópias desses documentos para os demais deputados membros dessa CPI. Mais uma vez agradeço a todos 

os presentes pela presteza, às assessorias que sempre têm nos acompanhado, aos deputados que estiveram 

aqui e aos que continuaram, a nosso relator Marco Vinholi, aos deputados Edmir Chedid, Roberto Massafera 

e Jorge Caruso. 

E em especial, hoje, à presença do Dr. Gustavo Húngaro, que nos abrilhantou com uma explicação 

importante, por sua passagem tanto pela corregedoria como agora na ouvidoria. Para nós é sempre muito 

enriquecedor. De fato, a vinda do ouvidor do Detran nos deixou ainda algumas dúvidas em relação... Temos 

muita noção de que há muitas denúncias envolvendo venda de habilitação que são corriqueiras em nosso dia 

a dia, e nos pareceu muito pouco o que foi relatado inicialmente, por isso lhe convidamos para ajudar ainda 

mais nesse esclarecimento. Portanto, agradeço sua presença.  

Depois quero pedir apenas para que nosso procurador pudesse nos explicar como vamos fazer para 

ouvir a proprietária da Autoescola Liderança de Campinas, porque entendo que a CPI, todos os deputados 

que falei, já compreendem a importância dela, já que ela dizia que tinha facilidades no Detran, com quem ela 

tinha essas facilidades, o que fazia. Já é a terceira reunião que ela não comparece, e entendemos que há um 

desrespeito a essa Casa. Queríamos fazer isso embasados judicialmente, para também não chegar em 

Campinas e ela ter alguma medida judicial que a impossibilite de fazer a declaração.  

Então peço que depois o senhor nos explique. Acho que não há quórum para fazermos uma votação 

específica hoje, mas agradeço mais uma vez por sua presença, que nos esclareceu bastante coisa. Não 

havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião da CPI do Detran.  

 

 

 
* * * 
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ou seja, fizemos uma mudança tremenda em termos de comunicação com a população. Também 

investimento em serviços eletrônicos, quando chegamos ao Detran, tinha três serviços eletrônicos. Em 2016, 

quando eu saí, inclusive para me candidatar a vereador, tínhamos 26, e hoje se não me engano são 28.

Também via celular, não tinha serviço nenhum, hoje tem três serviços, ou seja, mudamos a forma de se 

comunicar com o cidadão.  

Valorização da categoria das pessoas que trabalham no Detran, além de liberar quase mil e 400 

policiais para voltarem para a secretaria de segurança, isso foi um pedido do governador, e nós fizemos isso, 

hoje temos um delegado no Detran, doutor Alexandre, os demais retornaram, tem que agradecer muito à 

corporação policial que nos ajudou muito no Detran, muito balanceada, muito tranquila, para que nós 

pudéssemos de fato aos poucos liberar os policiais para voltar para a secretaria de segurança, e ao mesmo 

tempo fazer com que o Detran tivesse esse padrão poupa tempo de atendimento.  

Antes, más condições de trabalho dos servidores, tinha voluntários de autoescola, despachantes de 

associações, isso é importante, nobre deputado, que todos saibam. Servidores recebendo hora extra dos 

parceiros para agilizar serviço, quando nós chegamos, e depois passamos a ter funcionários treinados no 

serviço de trânsito, criação e nomeação de nova categoria de especialistas, foi a primeira vez que passamos a 

ter oficiais de trânsito, agentes de trânsito, isso nunca tinha existido na história do Detran, mais de 70 anos. 

Nós criamos uma gratificação, vocês que aprovaram aqui na Assembleia, agradeço muito, uma gratificação 

de desempenho de atividades para os oficiais administrativos do Detran, isso, assim como o poupa tempo 

tem, o Detran também tem, e a transformação do Detran em autarquia que também passou por aqui para ser 

aprovado, sempre com eficiência e foco no cidadão.  

Também ações de fiscalização, auditoria interna, 20 comissões de apuração preliminar nos estados, 

isso não existia antes. O setorial da Corregedoria Geral de Administração, equipes de fiscalização de 

parceiros e credenciados em todo o estado, depois falaremos um pouco mais sobre isso, e a criação de um 

código de ética tanto para os funcionários dentro do Detran quanto todos os parceiros servidores, médicos, 

psicólogos, CFCs, despachantes, vistoria, empresas de desmonte, leilões.  

E aí, entrando já no que é sobre deputado pediu, ações de fiscalização, fizemos muitas ações de 

fiscalização, a partir da nossa entrada no Detran, que hoje já resultaram em 244 processos em andamento, 

263 processos arquivados, alguns deles foram para a corregedoria, PGE, doutora Neiva pode explicar um 

pouco mais sobre isso, 377 processos enviados à PGE. E penalidades aplicadas à funcionários dentro do 

Detran, suspensão 18, demissão quatro, repreensão cinco, alguns absolvidos, não sei se a doutora Neiva quer 

complementar.  

 

A SRA. NEIVA  Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aos nobres deputados pelo convite, de estar 

aqui e poder esclarecer o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos no Detran. Quando chegamos ao 

Detran, a primeira coisa que observamos não tinha nenhum processo de apuração de responsabilidade 

profissional, nenhuma.  

 

Criamos em primeiro momento a primeira Comissão de Apuração, então identificava uma fraude, nós 

passávamos para essa Comissão, essa Comissão fazia a apuração preliminar, e esses processos teriam os 

andamentos. Quando nós falamos 244 processos em andamento, é esses que ainda estão em apuração 

preliminar, sem conclusão. Quando nós falamos 263 arquivados, são processos que foram analisados e não 

tem nenhuma penalidade a ser aplicada, e 377 processos que foram encaminhados à procuradoria geral do 

estado, é que esses sim têm indícios onde sindicâncias, processos administrativos para demissão a bem de 

serviço público, ou processo sancionatório. 

 E resultou nisso porque a PGE tem um prazo que são de 5 anos, para se prescrever um processo, 

depois que se instaura uma portaria na PGE, por isso que o resultado hoje não é tão alto porque se demora, 

porque tem um contraditório e ampla defesa. Lembrando que essas apurações cresceram de uma forma de 

que de uma comissão que nós tínhamos na sede, fizemos uma descentralização, hoje temos uma comissão de 

apuração em cada superintendência. Isso não só facilita na questão dos funcionários locais e também tenho a 

questão do custo para o estado. Eles não têm que deslocar até São Paulo e isso foi implantado enquanto 

estive presidente, isso facilitou muito para que as apurações acontecessem num prazo mais rápido. 

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  Só dando continuidade, prometo ser breve, é importante o caso 

Malcolm, que foi em julho de 2015, é importante citar que o caso Malcolm já é na gestão como o doutor 

Maxwell como diretor de habilitação, ele tinha entrado no Detran, eu era o presidente, a doutora Neiva vice-

presidente, e o doutor Maxwell já era o diretor de habilitação. É importante citar esse caso como um caso 

emblemático porque nós no Detran é que descobrimos que havia esse tipo de fraude, isso é fundamental 

deixar claro.  

Como que descobrimos? Implantamos uma ferramenta chamada de BI, Business Intelligence, e nós 

começamos, mês a mês, levantar a quantidade de casos que eram feitos, por exemplo, nessa situação 

específica de militares, e conseguíamos ver de várias categorias, e começamos a perceber que em algumas 

cidades, esse número batia no teto de um mês para o outro, depois caía outra vez. Em cima disso que 

constatamos que havia uma possibilidade de fraude, de sistema não fechado, ou seja, um sistema estava 

aberto para permitir algo desse tipo e a partir daí que tomamos várias providencias por conta do caso 

Malcolm.  

A irregularidade, utilização de um código restrito a entidades militares, exército, aeronáutica, e a 

dispensa de realização de exames. E isso começou a acontecer em várias cidades, Jundiaí, São Vicente, 

Laranjal, etc. E, nós começamos a levantar isso e pudemos perceber que além do caso Malcolm, tinha em 

torno de 5 mil CNHs na mesma situação. O que fizemos, bloqueamos essas 5 mil CNHs, abrimos o processo 

em três instancias, bloqueio cautelar na diretoria de habilitação, corregedoria geral da administração, e 

também o inquérito policial. Afastamos dos servidores, e implantamos novas ferramentas de controle, o e-

CPF, um sistema com e-CNH militar.  

Esse foi um caso emblemático que permitiu que a partir daí, conseguíssemos fechar alguns buracos 

 

quais são as autoescolas que tiveram irregularidades nos últimos anos, quais foram essas irregularidades, e 

quais as providencias tomadas pelo Detran, constando os dados de seus respectivos dirigentes. Em 

discussão, requerimento. Não havendo quem queria discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam 

como se encontram. Está aprovado o item três. 

Item quatro. 

 

O SR.  Pela ordem, Sr. Presidente, queria retirar o requerimento do item quatro, primeiro porque saiu 

errado o nome do corregedor geral, e ele já enviou as informações aqui também para a CPI por escrito, bem 

detalhadas por sinal. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está retirado o item quatro. Último item, item 

cinco, requerimento do deputado Marco Vinholi, requer que seja oficiado o diretor presidente do Detran, Sr. 

Maxwell Borges, para que forneça as seguintes informações, o departamento de trânsito do estado de São 

Paulo possui algum histórico de programas de espiões em máquinas no Detran, nas sedes superintendências 

ou Ciretrans? Dois, o Detran tem tomado alguma providencia a respeito de possíveis programas espiões? 

Quais são essas providencias? Em discussão o requerimento. Em discussão, requerimento. Não havendo 

quem queria discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o item 

cinco. 

Bom, não havendo mais nenhum requerimento a tratar, eu gostaria de convidar o ex-presidente do

Detran, atualmente secretário municipal de São Paulo, por favor, doutor Daniel Annenberg, que possa nos 

acompanhar, agradecendo desde já a sua presença, por favor. 

E também, a atual vice-presidente do Detran, doutora Neiva. Daniel Annenberg, ex-diretor presidente 

do Detran, e senhora Neiva Aparecida Doretto, atual vice-presidente do Detran. Primeiro, como de praxe, 

agradeço muito a presença de vocês dois aqui, que muito tem a colaborar com essa CPI, nós já estivemos 

com o atual presidente, com todos seus diretores, ouvidor do Detran, ouvidor geral do Estado, estivemos 

com diversos funcionários do Detran, para poder fazer esse relatório final do nosso deputado Marco Vinholi. 

Nós temos, como de praxe aqui, que passar um documento comprovando a veracidade dos fatos que 

vocês vão falar, para que os dois possam colaborar e assinar conosco, e temos feito a média de 15 minutos 

para que vocês possam, nesse primeiro momento, fazer uma explanação, claro, especificamente sobre, nós 

compreendemos toda a lógica do Detran, mas especificamente se houve, no período em que, por favor, 

Daniel, se teve alguma denúncia, como foi feito, a investigação que foi feita, qual foi o resultado final em 

relação a isso e depois eu passarei a palavra para a doutora Neiva, se os membros dessa CPI entenderem 

necessário. E aí depois abro para que os deputados possam fazer os questionamentos.  

Mais uma vez agradeço sua presença que muito nos honra, passo a palavra ao senhor Daniel 

Annenberg, ex-diretor presidente do Detran, atualmente secretário municipal da Prefeitura de São Paulo. 

 

 

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  Bom, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar nesta 

Casa tão importante, nobres deputados, venho aqui aliás muito feliz com o vereador pela cidade de São 

Paulo também, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, preparamos uma apresentação. Passo a 

apresentação, ela está ali, se pudéssemos de fato fazer uma rápida apresentação, como o nobre deputado 

pediu, não mais do que 15 minutos, contando um pouquinho sobre a nossa gestão no Detran. Então, se 

alguém pudesse me ajudar passando os próximos slides, é uma coisa bem ágil, mas que nós podemos contar.  

Rapidamente, falando que o Detran é o maior órgão de trânsito da américa Latina, são mais de 28 

milhões de veículos que passam pelo Detran, que tem no estado de São Paulo, mais de 23 milhões de 

condutores, e é um terço da frota nacional. E a situação que encontramos no Detran, isso em 2011, 

assumimos em março de 2011, foram instalações sucateadas, atendimento de baixa qualidade, uma estrutura 

incompatível com o crescimento da frota e do número de condutores no estado. E aí, nós fizemos um 

trabalho grande de modernização do serviço de trânsito.  

A ideia, como os Srs. e Sras. sabem, coordenei o trabalho do Poupa Tempo por 10 anos e o objetivo 

que o governador do estado nos colocou foi implantar o padrão poupa tempo de atendimento ao cidadão no 

Detran também. E isso que nós trabalhamos, e para reduzir a burocracia e simplificar os procedimentos para 

o cidadão. Então, só para dar alguns exemplos, 182 novas unidades foram modernizadas no padrão Poupa 

Tempo, só na gestão DA, gestão Daniel Annenberg, foram 142, 197 sessões de trânsito modernizadas, o 

nobre deputado André estava aqui, por exemplo, Salezópolis foi uma sessão pequena que nós começamos a 

fazer, deu muito resultado, as outras foram na mesma linha, sete postos avançados, 20 superintendências 

regionais, e algumas fotos mostrando um pouco aí, Santos caía água dentro, tinha algumas unidades que 

tinha rato, que tinha pombo, que não tinha computador, que não tinha nada de infraestrutura. São José do 

Rio Preto é outro exemplo disso, Catanduva, na região do nobre deputado, também era um exemplo nesse 

sentido, ou seja, praticamente todas as unidades do Detran muito ruins e uma infraestrutura não condizente 

com o tamanho do Detran, a necessidade da população.  

Ao mesmo tempo, também trabalhamos novos canais de comunicação com o cidadão, antes o Portal 

era ultrapassado, as informações eram desatualizadas, era muito mais um caráter punitivo e não educativo, e 

lançamos o portal Detran, que hoje é um dos canais mais acessados do governo, são 10 milhões de usuários 

cadastrados, enviando cartas, SMS, 450 mil mensagens enviadas por mês, alertando sobre prazos para 

renovação, pontos na habilitação, aliás, nobre deputado, uma das coisas que mais me orgulho de nós termos 

feito no Detran, foi mandar a carta para o cidadão 30 dias antes de vencer a carteira de motorista, lembrando 

ele que precisava renovar. Ou seja, não sendo punitivo mas informando e ajudando o cidadão a renovar sua 

carteira de motorista.  

Novos canais de comunicação com o cidadão também, o Disk Detran que não existia, implantamos o 

Disk Detran com todas as informações sobre o serviço, 125 mil ligações/mês, também o Fale com Detran, 

15 mil/mês, a ouvidoria que também não existia no Detran quando nós chegamos, 1300 solicitações na 

ouvidoria por mês, o sistema integrado de informações também, o Facebook, YouTube, 150 mil seguidores, 
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recursos, investirem em fiscalização, lombada e outros itens.  

Na época passamos o primeiro repasse de pouco mais de 10 milhões para 15 municípios, e isso hoje 

está acima de 100 milhões. Criamos o observatório paulista de trânsito, a escola pública de trânsito, para 

formar condutores de forma melhor, criamos uma Jar exclusiva para o Colemia, envolvendo a sociedade 

civil, foi muito importante também, e temos até uma linha do tempo com todas as medidas tomadas. Eu só 

encerro passando a palavra para a Neiva para o que ela quiser complementar, dizendo só o seguinte, nobres 

deputados.  

Tenho muito orgulho de ter sido durante praticamente cinco anos presidente do Detran porque 

trabalhamos muito fortemente, por um lado para melhorar o atendimento ao cidadão, por outro combatendo 

corrupção, e por último valorizando muito os funcionários que trabalhavam ou trabalham no Detran. 

Melhoramos bastante,. não tenha dúvida, bastante, o funcionamento do Detran nesse período, mas eu não 

tenho dúvida também que há muito para ser feito no Detran, comparado com o que existia no Detran de 

2011, e aí não imputo nenhum problema específico ao pessoal polícia, não tinha recurso, não tinha estrutura, 

trabalhamos justamente para melhorar tudo isso, e para que pudéssemos ter um Detran mais moderno, mais 

de acordo com o que a sociedade paulista precisa.  

Fico muito feliz de estar aqui esclarecendo e mostrando que ainda há muito para ser feito, é muito 

importante o papel da Assembleia Legislativa nos ajudando a não só criar novas leis, algumas foram criadas 

aqui mas trabalhando junto também com o governo federal para mudar algumas leis existentes que são 

amarras que dificultam o funcionamento do Detran até hoje. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, e fico 

à disposição para perguntas que tiverem. 

 

A SRA. NEIVA  Eu ainda continuo no Detran, digo que já virei patrimônio do Detran. Desde 2011, 

estive por duas vezes à frente quando do afastamento do doutor Daniel para ser candidato, à frente do 

Detran, lógico, foi uma tarefa árdua, assumi a presidência e vice-presidência ao mesmo tempo, mas enfim, 

conseguimos com uma equipe dar essas continuidade. Hoje temos o doutor Maxwell que está à frente do 

Detran, continuamos fortemente agora, tenho atuado na questão da modernização do Detran, e acho que 

temos que ter marcos da vida pública.  

Eu sempre gosto de lembrar que como o doutor Daniel disse, é um orgulho para nós trabalharmos num 

órgão onde encontramos ele sucateado, lembrando que as pessoas que estiveram antes de nós, estiveram na 

condição diferente, a missão deles era diferente, nossa missão foi outra, uma que o governador nos deu e 

fiquei muito orgulhosa quando eu estive na primeira reunião deste ano, quando o governador, reunião de 

secretariado quando o governador citou o novo Detran já como um projeto consolidado no governo do 

estado de São Paulo. Então isso é sem dúvida algo que nos deixa muito feliz de poder ter contribuído.  

Enfim, hoje eu tenho concentrado todos os esforços para que nós tenhamos outro marco, que nós 

consigamos modernizar todas as unidades do estado de São Paulo, que eu entendo que o cidadão merece 

isso. O cidadão do estado de São Paulo merece uma condição melhor de atendimento, não podemos focar 

 

somente naquele cidadão que teve a oportunidade de ter a primeira nossa unidade modernizada em São 

Paulo. Aricanduva e Interlagos que foram as primeiras em São Paulo. E sim, todo o estado.  

Eu viajei o estado todo, temos hoje mais de 120 municípios, que estão fazendo parceria conosco, hoje 

já num conceito diferente, que é cada dia vamos aprendendo mais, hoje estamos fazendo muito ganha tempo, 

onde temos a condição de levar para os municípios menores uma excelência de atendimento não só do 

serviço do Detran mas como todos os serviços, tanto do estado quanto do município.  

Então, para mim, é um prazer. Sempre falou, eu coordenei o projeto do Carandiru, e não houve quem 

não chorasse quando nós víamos aquele prédio ser implodido, e quando eu passo todas as vezes que passo 

lá, ter feito parte da história do estado de São Paulo. Então, eu acho que o Detran hoje é outro, sem dúvida, 

temos muito a fazer, na vida quando dizemos, gestores públicos dizer que não tem nada a fazer, é porque 

não fizemos nada, porque não conhecemos o problema. Sabemos que tem erros, e tem problemas de fraudes 

a todo momento, não só no Detran, é em órgãos públicos, isso é muito comum, mas estamos lá para 

combater, e a razão de estarmos lá é justamente isso, para termos essa percepção de poder transformar esse 

órgão cada vez mais eficiente e cada vez mais sem corrupção.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Agradecendo aqui as palavras e 

explanação tanto do Daniel quanto da doutora Neiva. Só para esclarecer, estamos ao vivo na TV assembleia, 

agradecer a presença do deputado Davi Zaia, deputado Milton Vieira, e já abrir para inscrições aqui, o 

deputado, nosso relator Marco Vinholi está inscrito e receberemos as inscrições dos demais deputados. Eu 

pediria que o deputado Marco Vinholi fizesse todos os questionamentos, e depois, para não ficar uma 

intervenção em cima de outra, deputado Vinholi fará os questionamentos, e depois explica para quem são as 

perguntas.  

 

O SR. MARCO VINHOLI  PSDB  Muito bem. Cumprimentando aqui os deputados, Davi Zaia, 

querido presidente Carlo França, deputado Milton Vieira, os deputados que passaram por aqui também, 

cumprimentar aqui também o parlamentar Daniel Annenberg, presidente do Detran num momento 

importante do nosso estado de São Paulo, a doutora Neiva também, como ela disse, patrimônio do Detran 

aqui no estado de São Paulo, mas uma pessoa que tem andado muito pelo interior, visitado os municípios,

em torno da questão da modernização das sedes.  

Bom, primeiro, registrar aqui, temos, é fato que no Brasil não só no estado de São Paulo mas no Brasil 

os serviços públicos são muito aquém do que a população gostaria de ter, e isso é histórico, história de São 

Paulo, conseguiu implementar a qualidade poupa tempo, o bom prato e poupa tempo são os dois grandes 

programas que tem uma avaliação superior a 95, 98% pela sua qualidade e que é um modelo de gestão para 

todo o país.  

Mas a questão do trânsito no Brasil em si, historicamente, ela é cheia de possíveis irregularidades, do 

histórico muito duro e ruim do nosso país, nós sabemos, quem não ouviu falar de uma pessoa que foi tirar 

 

 

que ainda existiam dentro do Detran e que possibilitavam um tipo de ação nesse sentido. Para nós, foi muito 

importante porque a partir daí, nós inclusive, através da imprensa, divulgamos e podemos com isso melhorar 

o sistema do Detran e afastar servidores que estavam tomando medidas inadequadas para dizer o mínimo.  

 

A SRA. NEIVA  Quando nós falamos em afastamento, deputados, não podemos demitir pessoas da 

carreira efetiva. Então, temos que afastar preventivamente, em serviços burocráticos. Então, foi quando nós 

falamos em afastamento que deixamos eles afastados, sem código, sem estar envolvidos no processo para 

não atrapalhar investigações, e enfim, não podíamos demiti-los porque hoje corre o processo administrativo 

na corregedoria geral de administração.  

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  Só para deixar muito claro, depois do caso Malcolm, muito 

investimento em tecnologia, recebemos do Detran com sistemas obsoletos, falta de padronização e 

transparência, poucas ferramentas de controle para os processos de emissão de documentos, tanto de 

condutores como de veículos, e passamos a fazer agendamento eletrônico, atendimento por meio de senha, 

cartões de débito para pagamento de taxas, sistema para avaliação do atendimento, computadores para 

acesso aos serviços eletrônicos e muito mais.  

Ainda com investimento em tecnologia, a prova teórica eletrônica para habilitação, ou seja, fim dos 

exames em papel, aqui havia problema sim, sabemos disso, e com isso nós conseguimos cortar qualquer tipo 

de problema com a prova teórica para habilitação e inclusive o resultado saindo na hora, o que não acontecia 

em papel antes. Mais transparência e segurança no processo de emissão das habilitações, o sistema e-CNH 

fez isso, vocês devem ter ouvido, o diretor Clóvis nos ajudou a implantar isso, a implantação do simulador 

de direção em todo o estado.  

Isso aliás é importante citar, boa parte das medidas que o Detran toma se baseiam em leis federais, 

então não tem uma autonomia para tomar decisão, por exemplo, simuladores, uma lei federal, Denatran, o 

legislação que regula o Detran é federal. É um sistema também integrado de multas, informatização de todo 

o processo de recurso de multa, aliás a prefeitura de São Paulo está fazendo isso agora, fizemos isso há 2, 3 

anos atrás, indicação de condutor eletrônica também, também foi feita a prefeitura de São Paulo na CT, está 

fazendo isso agora, para que o cidadão não tenha mais que ir ao Correio, possa fazer na sua casa, o 

monitoramento da prova de renovação e reciclagem em tempo real, isso é muito importante porque aqui 

tínhamos problemas graves, e fizemos também um piloto da prova prática monitorada, com vídeo, áudio, 

telemetria.  

Além de tudo isso, mais investimento em tecnologia, controle online de autopeças e desmanches, 

combate ao desmonte, comércio irregular de peça. Isso é importante porque a própria assembleia nos 

aprovou e nos ajudou, foi um PL aprovado aqui pela Assembleia que serviu de referência para o resto do 

país e para o Denatran no caso de desmanches. Isso permitiu que nós pudéssemos lançar um sistema de 

 

 

rastreamento que existe hoje, que aponta a origem das peças.  

Cada veículo desmontado hoje, as 50 peças mais importantes, você consegue saber quando foi 

desmontado, quem desmontou, se coloca um código de barras em cada peça, e você com o celular consegue 

rastrear e saber se a peça é legal ou não. Parceria com as secretarias de segurança pública, fazenda e 

prefeituras, para fechar um monte de desmanches ilegais, e inclusive também um projeto de lei aprovado 

pela Assembleia que criou a via rápida para leiloes, agilizando, diminuiu de 90 para 60 dias o processo de 

início do Leilão. Isso fez com que houvesse no primeiro ano de implantação da tecnologia uma queda de 

32% no roubo de veículos no estado de São Paulo, um ano após o início da lei de desmanche aprovada pela 

assembleia. 

 Nós, além disso, foram mil e 400 desmanches fiscalizados e mais de 700 desmanches fechados. 

Importante registrar isso. Além de tudo isso, investimento em tecnologia, comunicação de vendas 

simplificada, os cartórios passaram a enviar eletronicamente a comunicação de venda do veículo para a 

secretaria da fazenda e para o Detran, isso não acontecia antes, o que acontecia, a pessoa vendia um veículo, 

esquecia de passar o veículo para o novo proprietário, e isso fazia com que no Detran continuasse o nome do 

antigo proprietário, dando problema para todo mundo. Isso aumentou de 20 e poucos por cento, que era o 

registro do novo proprietário, para mais de 90%, o que melhorou a vida de todo mundo do Detran, do 

cidadão com certeza.  

Monitoramento dos processos de emplacamento e lacração de veículos, nós passamos a ter política 

refletiva, código de barras, fiscalização e vistoria também, passamos a fazer vistoria com os CRVs, são 

empresas terceirizadas, que o Detran não tinha condições físicas de pessoal para fazer essas vistorias, e 

vocês podem ver, vou deixar o material, o leilão eletrônico, quando entramos no Detran, teve no primeiro 

ano pouco mais de 6 mil e 600 leiloes de veículos.  

Em 2015, foram mais 100 mil leilões de veículos. Ou seja, passamos a leiloar todos os veículos 

possíveis para com isso ajudar a tirar dos pátios. Para finalizar, porque sei que o tempo está acabando, só 

para dizer que nós fizemos um trabalho muito grande em educação para o trânsito, além de veículos e 

condutores que são os três pilares do Detran.  

Na parte de educação para o Trânsito, antes poucas campanhas de conscientização, educação para o 

trânsito, não sei se vocês sabem, Brasil é o quarto país que mais morre gente no trânsito, fizemos um 

trabalho grande de conscientização, muito mais com caráter de educação do que punitivo e fiscalizatório, e 

muito mais campanhas de educação.  

Lançamos o programa direção segura, junto com a polícia militar, civil, técnico-cientifica, corpo de 

bombeiros, mais de 11 milhões investidos, 28 viaturas adquiridas para a polícia com recursos do Detran, 

montamos 7 bases regionais, 66 mil testes de bafômetro aplicados num período de dois anos, e envolvemos 

a sociedade muito mais na educação para o trânsito, e aí foi criado o movimento paulista de segurança 

viária, o governador nos últimos dias acabou de repassar alguns recursos para mais alguns municípios, 

criamos isso lá atrás ainda na nossa gestão, o que é muito importante para os municípios, com esses 
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então onde tem poupa tempo, ele faz RG, faz os serviços do Detran. Onde não tem, tem Detran, ele também 

pode fazer serviço do Detran e de RG, e eventualmente com a tecnologia, ter outros serviços.  

Então, para reforçar a sugestão, Daniel não está mais no Detran, agora está lá de vereador em São 

Paulo, mas a doutora Neiva continua lá e com a experiência, tenho a certeza de que essa é uma contribuição 

importante que eu queria sugerir, além, é claro, da preocupação de melhorar o serviço e ter mais eficiência, 

então agradeço a oportunidade de trazer o cumprimento à CPI que faz esse trabalho, que sem sombra de 

dúvida vai poder apresentar o relatório que vai avançar ainda mais a melhoria do serviço do Detran no 

estado de São Paulo, mas também aos dois que comparecem hoje, o Daniel e a doutora Neiva, que com 

certeza são sugestões que poderiam melhorar ainda mais a vida do cidadão em São Paulo, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Obrigado, deputado Davi Zaia, sempre, pela 

passagem que teve aqui, tem muito a contribuir com essa CPI. 

Eu gostaria de registrar a presença do vereador Juninho Sabino lá do Apiara, que está conosco, e 

retornar a palavra, Daniel Annenberg mesmo que possa esclarecer algumas dúvidas do deputado Marco 

Vinholi especificamente.  

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  O que eu não lembrar, Neiva, me ajuda a lembrar, mas eu acho que 

primeiro, queria agradecer muito o deputado Davi Zaia, foi um período muito intenso, muito profícuo, muito 

produtivo, tive um grande prazer de podermos trabalhar junto, de fato implantando por um lado o deputado 

Davi, as unidades do poupa tempo, e nós do Detran trabalhando junto, trabalhamos bem juntos para levar a 

modernidade em municípios que muitas vezes não conseguiriam ter um Poupa Tempo, e com parte dos 

recursos do Detran, ajudamos bastante e vice-versa, o poupa tempo nos ajudou também.  

Fico muito feliz de reencontrar o deputado que foi um tremendo parceiro, muito obrigado, deputado, 

por todo o apoio no período. Respondendo algumas das perguntas, vamos tentar o mais rápido possível, que

o deputado Vinholi nos fez, eu tenho muito orgulho da Polícia Civil ter trabalhado conosco durante boa 

parte do período em que tivemos no Detran. A decisão de tirar o Detran da Polícia Civil foi uma decisão do 

governador Geraldo Alckmin, até antes do governador Serra inclusive, e com o objetivo muito claro, a 

polícia tem, para não dizer dezenas de prioridades, tem uma quantidade gigantesca de prioridades, e o 

Detran ficava lá embaixo entre as prioridades da polícia e cada vez mais, o problema que sentíamos no 

Detran que era muito mais um problema de gestão do que um problema de segurança, então o objetivo 

justamente de fazer com que o Detran saísse da esfera da polícia, não foi por conta de que a polícia não 

funciona bem, a polícia foi um tremendo parceiro, nós trabalhamos muito bem junto com a polícia, mas 

haviam muitas outras prioridades para a polícia e não dava para chegar no Detran, então a ideia de ter um 

Detran com o padrão novo, com uma gestão nova, foi justamente para conseguirmos implantar no Detran 

um padrão poupa tempo e que permitisse que a polícia pudesse ter olhos e prioridade para outros assuntos, 

talvez muito mais importantes, do que ficar administrando Detran.  

 

Então foi isso que aconteceu na época, e nós contamos com o apoio tremendo da polícia, tanto militar 

quanto civil, trabalhamos muito bem juntos, foi uma época difícil de transição, porque boa parte dos 

funcionários mais experientes do Detran durante 20, 30 anos, eram os policiais. Para fazer essa mudança 

com o carro em funcionamento, você trocar a roda, não é simples. Nós fizemos concurso público, 

contratamos gente nova e aos poucos foi liberando os policiais. Foi muito difícil esse processo, mas por isso 

o apoio, doutor Dirceu eu lembro na época, foi nossa contraparte na polícia, nos ajudou durante alguns anos. 

Doutor Alexandre e tantos outros policiais que nos ajudaram, só tenho a agradecer. E eu acho que foi 

muito importante porque com isso liberamos policiais, quase mil e 400 policiais. E por outro lado, esses 

policiais, voltando para a segurança, tivemos que contratar novos funcionários mas num orçamento, e 

respondendo à pergunta do deputado Vinholi, o Detran na parte de pessoal não teve esse aumento de custo, 

porque liberamos quase mil e 400 policiais, e contratamos pouco mais de mil e 300 funcionários, com 

salários menores do que os policiais, e não só isso, com, boa parte das medidas de implantação de 

tecnologia, de serviços eletrônicos, passamos a precisar um pouco menos de pessoas, porque quanto mais 

tecnologia você implanta, quanto mais serviços eletrônicos, menos contato presencial.  

Aliás, acredito que a tecnologia é meio para nós por um lado melhorarmos o atendimento ao cidadão, e 

por outro, combater a corrupção. Foi isso que fizemos no Detran. O caso Malcolm especificamente, é uma 

situação importante que nós percebemos de fato que havia uma entrada que não deveria haver, as pessoas 

estavam fazendo através de um código a carteira de motorista, e não poderiam fazer isso através desse 

código de militares. Assim que tivemos essa informação, que descobrimos através do BI, fechamos essa 

possibilidade, abrimos processo contra todos os envolvidos, e aí temos uma situação. Muitas vezes 

acabamos, no serviço público, criando dificuldade e alguém vende facilidade. Nós sabemos disso. E aí eu 

entro numa questão importante, deputado Vinholi, que nós precisamos trabalhar com as leis federais.  

Ainda acho que para você tirar uma carteira de motorista, diferente de outros países, ainda são muitos 

passos. Quanto mais passos você tem para isso, maior a possibilidade de haver algum fato anormal, alguém 

tentar fazer alguma coisa errada. Só para citar um exemplo que eu acho importante e que brigamos muito na 

associação nacional dos Detrans, o Contran, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que define as regras dos 

Detrans, quem participa do Contran hoje, só para dar um exemplo, são só ministérios. Não tem um 

representante de governos estaduais, de Detran.  

Não tem um representante de CTs, que são quem executa as leis. Então, veja o anacronismo, uma 

coisa maluca. E nós exigíamos isso, porque quem faz cm que essas leis sejam executada são os Detrans. São 

as CTs, e infelizmente o pessoal do governo federal continua achando que conhecem como funciona o dia-a-

dia do trânsito no Brasil, e não ouvem quem mais executa, quem faz isso. Então, esse é um item que precisa 

mudar em leis federais. Respondendo um pouco a pergunta, tentamos fechar várias possibilidades, onde 

percebíamos que poderia haver fraude. Prova teórica era um problema, era manual, o resultado não saía na 

hora, fizemos com que ela se tornasse eletrônica. Fechamos também a renovação da CNH, que também era 

tudo manual, não tinha controle, nas autoescolas, cortamos isso também. Onde eu acho que ainda tem um 

 

 

habilitação e teve sua CNH facilitada, ou a história de ponto retirado da carteira, enfim, de todo o histórico 

que temos em torno do trânsito do Brasil. Me lembro quando morei fora, nos Estados Unidos, dirigir era um 

privilégio, e não um direito, como é no Brasil. Essa noção das coisas no Brasil acabam por dificultar um 

pouco o modelo brasileiro de trânsito, mas como tem falado o governador Geraldo Alckmin, aqui no estado 

de São Paulo se resolveu enfrentar essa situação, e não se omitir.  

E todo enfrentamento é pesado, é duro para sair um produto lá na frente melhor. Então, aqui em São 

Paulo, desde o governador Serra, passando pelo governador Geraldo, nós presenciamos essa modernização 

que vocês fizeram parte, e que pôde melhorar o serviço sim, para o cidadão paulista do Detran, o que nós 

enxergamos é justamente isso, avançamos mas temos muito que avançar ainda, e o papel dessa CPI é 

apontar, não pegar um caso A, um caso B, não estamos fazendo em cima da autoescola Liderança um cavalo 

de batalha, mas para que possamos ter um exemplo e pinçar daí onde são os gargalos que precisamos 

melhorar.  

O que nós enxergamos ao longo dessa CPI nesse período de trabalho, e daí queria cumprimentar o 

deputado Caio França, pelo empenho em poder, já chamamos aqui, já teve o presidente do Detran, diretor de 

CNH, os outros diretores, ouvidor do estado, ouvidor do Detran, agora ex-presidente, vice-presidente, um 

trabalho tocado com seriedade para apresentar um produto final, que vai muito aonde estão esses gargalos 

para nós podermos melhorar.  

Então, eu queria cumprimentando vocês por toda essa luta que aconteceu e que eu tenho presenciado, 

deputado Davi Zaia, deputado Milton Vieira, todos, uma militância pelas suas regiões, e acredito que com os 

números que vimos aqui, e sem sombra de dúvidas a modernização está acontecendo e está havendo melhora 

para o cidadão.  

Queria perguntar para vocês quais foram os avanços da mudança da polícia civil para a gestão? 

Período rico que vocês passaram, e se o estado, com isso, por um lado, teve um aumento de custo, não usou 

mais os policiais que fizeram o serviço do trânsito, mas por outro lado teve vantagens, se vocês pudessem 

falar um pouco sobre isso. Também o fato que originou essa CPI foi a questão do caso Malcolm, e o Daniel 

apontou muito bem um gargalo, que era a questão do militar, nitidamente, a questão de burlar o sistema em 

torno de coloca-la dizendo que a pessoa era militar era um gargalo identificado.  

Se puder colocar o que foi feito sobre esse gargalo e se acredita que tem outros gargalos ainda para 

serem resolvidos no Detran. Até para que possamos através dessa CPI propor leis que, por exemplo, fiz o 

questionamento no início, muitas vezes é identificado que a autoescola tem a irregularidade mas o Detran 

não tem, pela legislação, o poder de imediatamente descredenciar ela ou ir com mais contundência. Sabemos 

que o gargalo fica lá embaixo, temos ainda um sistema que precisa ser melhorado, muito pela tecnologia, a 

biometria que vai ser implantada para esses testes, cada vez mais coibindo este tipo de prática, mas que 

vocês pudessem apontar um pouco os gargalos.  

Para terem uma ideia, semana passada, em Americana, foi apontado novamente o caso dos dedos de 

silicone, isso é um gargalo recorrente que precisamos através dessa Casa, através do Detran, encontrar como 

 

podemos combater isso, e também nesses anos todos de Detran, quais foram esses tipos, os gargalos 

encontrados que possamos ser abastecido e criar soluções em torno disso.  

No mais, cumprimentar vocês dois, estamos conhecendo cada vez mais o Detran através dessa CPI, eu 

acredito muito nesse avanço que falei através da tecnologia, esse chamado padrão poupa tempo é o padrão 

que queremos para o Detran de São Paulo, e dizer que nós aqui na Assembleia vamos acompanhar e propor 

sempre que essa melhora seja efetiva e constante. 

 

O SR. DAVI ZAIA  PPS - Se eu pudesse, Sr. Presidente, falar na mesma ordem, antes das respostas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sem problema, claro. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS  Então, obrigado, Presidente Caio França, deputados, cumprimentar o 

Daniel Annenberg, a doutora Neiva, não faço parte aqui da CPI mas fiz questão de passar aqui porque 

tivemos juntos uma experiência importante nos anos de 2012, 2013, 2014, com toda a expansão do poupa 

tempo no estado de São Paulo, foram 40 novas unidades de poupa tempo, nesse período, e que só foi

possível porque estava no início da transformação de um novo Detran, e as nossas equipes puderam 

trabalhar juntas em todos os locais onde tem o poupa tempo, normalmente tem lá dentro o serviço do Detran. 

Havia necessidade de construir um novo Detran nas principais cidades, então com a junção das duas 

equipes, e um trabalho em conjunto, foi possível fazer a maior expansão do Poupa tempo, maior do ponto de 

vista do número de unidades, não provavelmente do número de atendimentos porque tínhamos já as grandes

unidades já feitas, mas que completou na presença do poupa tempo no estado todo, um trabalho conjunto 

muito importante. Então, parabenizar por essa gestão e por esse trabalho que foi feito porque levamos para 

todo o estado um serviço de qualidade. E depois disso continua o trabalho de implantação das unidades 

agora só do Detran, do novo Detran nas demais cidades. 

E acrescentar nessa linha, que na época já discutimos muito a unificação do cadastro do RG, e do 

CNH, porque não faz muito sentido mantermos dois cadastros separados, a pessoa precisa, eu sei que fazer a 

renovação do CNH, colhe a digital. A renovação do RG colhe novamente a digital. Tem se avançado nisso, 

o padrão hoje já é o mesmo, e isso me levou inclusive a fazer uma sugestão ao governador, que poderíamos 

estender nessas unidades do Detran que hoje estão instaladas as novas unidades, que elas pudessem também 

realizar o serviço de emissão do RG, porque na maioria das cidades onde não tem o poupa tempo, a opção 

da pessoa para tirar o RG é ou ir na cidade vizinha que tem o poupa tempo que faz o serviço rápido.  

Ou ainda no serviço que tem nas unidades da Polícia Civil mas que não consegue entrar, não tem a 

mesma estrutura de atendimento, e as unidades do Detran tem toda a estrutura montada, praticamente não 

precisa fazer nada novo, só questão de avançar no convênio, então a sugestão, teríamos aí mais de 200 

unidades no estado de São Paulo podendo fazer também o RG, completando aquilo que é a ideia da boa 

prestação de serviço, unificar num único local o atendimento do cidadão nos vários serviços que ele precisa, 
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foi detectada a irregularidade no processo de permissão, que providências além do cancelamento da carteira 

do jogador foram tomadas? Caso como este do jogador Malcolm, quando comprovadas as irregularidades, 

como respondem os envolvidos por esses atos? Além disso, eles são definitivamente afastados ou 

descredenciados das funções junto ao Detran, sejam servidores ou prestadores de serviço, autoescolas, 

instrutores e inspetores? Pelo que temos visto nessa CPI, não nos parece haver um rigor de 

pelo menos senti até agora e pode ser que estejamos enganados, então queremos ouvi-los. 

Continuando aqui, Sr. Presidente. Sobre a questão, ainda pergunto. Além dos delegados das Ciretrans, 

quem mais possui as senhas? É facultado aos delegados repassar suas senhas a terceiro ou é de uso 

privativo? Como acontece na prática? Essa senha é de fácil violação? Existem meios para monitorar o uso 

indevido da senha pelo titular? Vou passar as perguntas por escrito para facilitar a vida dos Srs. Nos seus 

entendimentos, quais os principais fatores que levam à incidência de tantas fraudes e irregularidades? Seria 

falta de efetivo controle do serviço pelo Detran, ou a interveniência de terceiros no serviço, já que grande 

parte dele é exercida por particulares? Ou ainda seria decorrente da ausência de rigor nos meios legais 

possíveis para pena legislação dos envolvidos? E eu já vou fazer para a doutora Neiva também, e cada um 

responde como achar que deve responder. 

Em meados do ano passado, primeiro vou passar aqui ao Daniel. Em meados do ano passado, o Detran 

instaurou processos administrativo contra 11 CFCs suspeitos de fraude na aplicação de provas teóricas e 

reciclagem, condutores que possuíam programa que permitiam realização de provas eletrônicas de forma 

fraudulenta. O acesso remoto de terceiros as máquinas destinadas a aplicação dos exames que faziam a 

prova pelo candidato. A par disso, foi implementado um sistema antifraude mediante validação biométrica 

do condutor na abertura e encerramento da prova de reciclagem, bem como aleatoriamente durante a 

realização do teste, além de monitoramento frontal do condutor por webcam. Na ocasião a senhora 

manifestou à imprensa que a finalidade dessas medidas era reduzir a chance de fraude e conferir mais lisura 

e segurança ao processo de reabilitação. Aprimoraremos o sistema de verificação e intensificaremos a 

fiscalização para que fique cada vez mais difícil a ocorrência de qualquer tipo de ilegalidade.  

Então, pergunto, na prática como foi a implantação dessas medidas? Inclusive em termos de ações de 

fiscalização do Detran. Foram obtidos resultados positivos? Essas medidas produziram reflexo na Operação 

Dedos de Silicone, deflagrada em 2013? Foram atingidos os objetivos propostos, ou seja, houve redução das 

fraudes? No seu entendimento, quais os principais fatores que levam à prestação desse serviço e incidência 

de tantas fraudes e irregularidades? Seria falta de efetivo controle dos serviços do Detran, ou a 

interveniência de terceiro serviço, já que grande parte dele é exercida por particulares, ou ainda seria 

decorrente à ausência de rigor nos meios legais possíveis para penalização de envolvidos. E a última 

pergunta que tenho adotado aqui, perguntado a todos que aqui passam. 

Os senhores têm conhecimento de denúncia de influência de políticos para em meio dessas fraudes 

obterem recursos para campanhas eleitorais, existiu alguma denúncia nesse sentido? São essas minhas 

 

 

perguntas, obrigado pela atenção. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB - Bom, início com a doutora Neiva para responder 

os questionamentos do deputado Edmir Chedid. 

 

A SRA. NEIVA  A questão da implantação da coleta biométrica nas autoescolas, CFCs, foi iniciada 

em processo na semana passada. Tivemos um problema, é lógico que é sistema, a Prodesp teve dois, três 

dias que tivemos realmente problema de ficar fora do ar, e estamos iniciando esse processo agora, agora, 

nesse exato momento, de monitorar através da coleta biométrica. Foi implantado em todo o estado. É lógico 

que um tamanho de estado de São Paulo implantar um sistema desse porte realmente era natural que tivesse 

algum ruído no início. Esperamos com isso inibir, controlar.  

conseguimos fazer algo que iniba e pensamos naquele momento que o gestor público pensa que o problema 

está terminado. Não está, e outros realmente vão pensar em fazer para que burle o próprio sistema.  

Então, nós do Detran, o que temos feito? Fiscalizações. Essas fiscalizações, muitas vezes encerram-se, 

não se pega nada então ela não tem um processo. Quando se tem um processo, é encaminhado para a 

diretoria de habilitação. Então quando aqui o senhor cita números, esses números devem ter sido noticiado à 

época, por isso que o Sr. tem aqui, eu gostaria de poder levantar isso e mandar por escrito para o Sr., para 

não falar o que ocorreu com 11, 12 CFCs naquele momento, porque posso dizer ao senhor que foi aberto 

processo, concluiu-se o processo, foi fechado, foi punido? Gostaria de dar uma resposta exata para o Sr., 

porque trabalho assim, não quero 

permitir, por escrito. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM  Se a Sra. Puder encaminhar por gentileza ao presidente da CPI, 

ele distribui a todos nós.  

 

A SRA. NEIVA  Tudo bem, farei a resposta e mandarei o mais breve possível.  

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  Bom, deputado Chedid, é um prazer responder e concordo 

inteiramente. Aliás queria fazer um comentário muito interessante, que quanto mais fechamos alguns 

lugares, tem gente que fica tentando abrir em outros para ganhar com isso, e isso que percebemos no estado, 

no município também, e o nosso papel é muito esse como que vamos controlar. Quando chegamos ao 

Detran, quando mostramos aqui, não tinha sistema, não tinha computador, não tinha um monte de coisa. O 

sistema CNH que implantamos, vou dar um exemplo. 

 

O SR.  Não tinha controle. 

 

 

problema? Nas provas práticas.  

Na prova prática, você fica só a pessoa que está fazendo a prova e um examinador do lado. O que nós 

fizemos, um piloto? Colocar câmeras, áudio, telemetria, para que? Para isso inibir qualquer ação que seja 

errada. Mas, nós não implantamos isso, outros estados já fizeram isso de forma muito mais geral. eu acho 

que a prova prática ainda é um ponto em que precisamos trabalhar melhor, e acho também na parte por 

exemplo de pontos, fomos fechando gargalos, ainda vemos, tirar pontos. O que acontece? Tem muito 

laranja, muita gente que assume os pontos e que tem a carteira, e assume. Então precisamos trabalhar nesse 

sentido de não deixar que as pessoas assumam pontos em nome de outros só para que alguém não perca sua 

carteira de motorista.  

E indo na linha inclusive do que o deputado Davi Zaia falou, a ideia do documento único, que era uma 

ideia lá atrás, não só pra RG e CNH, mas carteira de trabalho, título de eleitor, eu acabo achando que 

desperdiçamos muitas instituições quando nós poderíamos ter um documento que pudesse ser feito talvez ou 

numa Ciretran, poupa tempo ou outro lugar, e juntar os dados. Porque não faz sentido, temos muitos 

documentos para isso. E uma coisa importante que lembrei aqui, que é fundamental, nós pensamos no 

veículo quando ele é produzido, ele vai lá, é emplacado, registrado, a vida útil dele, nós não sabemos o que 

fazer com o veículo quando acaba a vida útil, por isso temos tantos veículos em pátio, que é um dos grandes 

problemas.  

Nós fizemos aquele via rápida com apoio da Assembleia para reduzir prazo, o que acontece? Ficam 

muitos veículos nos pátios, isso gera uma série de problemas. Precisamos achar formas através de lei, como 

fazemos para rapidamente ou destruir esse veículo, ou vender para que não possa mais existir, mas hoje é 

uma burocracia muito grande e temos milhares de pátios pelo Brasil, não é só São Paulo, não conseguimos 

resolver porque ninguém pensou no fim da vida útil do veículo. Em outros países tem clareza do que fazer 

com o fim desse veículo, então esses são alguns pontos que eu acho que eram importantes, tentando 

responder alguns gargalos que vejo, se a doutora Neiva quiser complementar. 

 

A SRA. NEIVA  Só retificando aqui quando o doutor Daniel disse que nós fizemos contratação, foi 

de mil e 20 pessoas, que são oficiais e agentes estaduais de trânsito, e o restante são diretores que nós 

tivemos que, são cargos de livre provimento que são 284. Então hoje temos um número, e se falarmos em 

salário, que quando falamos que aumentou a folha, não aumentou, essa pergunta, eu que sou da área 

orçamentária, financeira, é difícil de responder, porque a folha de pagamento da secretaria de segurança 

pública, dos delegados, continuou sendo feita na secretaria de segurança pública e não temos acesso a esse 

dado. 

 Mas, temos acesso a um salário inicial de um delegado, que é 9 mil e 500, e de um investigador, que é 

3 mil e 500. O nosso salário hoje dos dois concursos, um ganha mil e 800, e o outro, 4 mil e 500. E o diretor 

é de 5 mil e 100 a 6 mil e 300, então se formos analisar salários e número de pessoas, entendemos que nossa 

folha diminuiu ao longo desse período, com a troca.  

 

Evidentemente que não podemos esquecer também que o delegado não era exclusivamente dedicado 

ao Detran, ele era delegado de polícia, geralmente acumulava funções, até brincava muito porque eu fiz a 

grande parte das transições em todo o estado, eu brincava que eles tinham três funções, que era de delegado 

da cidade, da Ciretran, e ainda fazia o plantão. Então ele tinha um salário maior mas tinha funções 

diferentes, para comparar fica difícil.  

Em relação a unificação que o deputado Davi Zaia falou, do RG com o Detran, isso tem avançado 

bastante, mas deputado, tenho ido pessoalmente em todos os municípios restantes do estado de São Paulo e 

o que temos incentivado muito é que o RG venha para junto do Detran. Isso está acontecendo na grande 

maioria dos municípios. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Ok, seguindo a lista de inscrições, deputado 

Edmir Chedid que está inscrito e com a palavra.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM  Senhor presidente, nobre deputado Caio França, senhores 

deputados, convidados para a tarde de hoje, uma alegria termos aqui o vereador Daniel Annenberg, temos 

também a doutora Neiva Aparecida Doretto, atual vice-presidente do Detran, respondendo os 

questionamentos.  

Quando falamos em requerimento, é importante que os senhores já conhecem bem o procedimento da 

casa, ninguém está aqui querendo acusar ninguém de forma alguma, a CPI quer esclarecer os fatos, tentar 

contribuir com o poder público para que cada vez mais melhore seus serviços, que não tenha essas 

divergências que vemos e que é um processo que tem que ser contínuo. As pessoas tentam burlar, e outras 

tentam pensar em como não deixar as pessoas burlarem.  

É um trabalho sem fim, nunca vai ter fim, sabemos disso, até porque onde existe moeda corrente, 

recursos financeiros, o ser humano muitas vezes se entrega. Isso também temos que modificar, tentar fazer 

com que Detran, uma das perguntas que vou fazer é se o Detran também recebe em cartão de crédito, débito. 

 

A DRA. NEIVA  Débito sim, paga-se na hora.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM  Isso ajuda por demais. Mas vou fazer as perguntas e passar o 

questionamento por escrito, assim os senhores não precisam nem anotar, como tenho feito com todos aqui.  

Primeiro vou fazer as perguntas ao doutor Daniel Annenberg, que foi diretor do Detran, por muitas 

vezes me recebeu lá também, todos os deputados recebem demandas e temos que passar as demandas para 

frente, que o deputado fala bastante, gesticula, mas quem realiza são vocês do executivo. Então, que meios o 

Detran possui para monitorar casos sob suspeita de fraude oriundas de unidades e Ciretrans da capital e do 

interior?  

No caso concreto do jogador Malcolm, que segundo foi noticiado, obteve sua CNH em 20 dias. Como 
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O SR DANIEL ANNENBERG - Todas as denúncias que houveram, mandamos para a corregedoria, 

mandamos para a PGE para apurar, porque eu acredito muito no serviço público que funciona e é honesto, e 

minha vida toda é pautada por isso, então é muito importante deixar claro que qualquer denúncia que 

chegava, imediatamente nós abríamos apuração, qualquer.  

tos

 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM  Não eram amigos, não é? 

 

A SRA. NEIVA  Complementando o que o doutor Daniel disse em relação ao caso Malcolm, era 

descentralizado essa senha, várias unidades tinham essa senha. Por decisão até minha, que o doutor Daniel 

pediu que eu cuidasse não só dos afastamentos dos funcionários, mas que eu pudesse também cuidar dessa 

questão e a decisão que tomamos na época foi de centralizar em São Paulo com poucas pessoas essa senha. 

Então, hoje o controle é fechado aqui em São Paulo com poucas pessoas. Muito mais fácil de monitorar.  

Evidentemente que cada momento que percebemos que há alguma fraude em que descentralizado não 

funciona, trazemos para 

criação da autarquia, então é uma legislação de prever essa competência à unidade. Por isso que a unidade 

tinha senha. A partir desse momento, alocamos para São Paulo.  

Em relação à outra questão de políticos, não tive nenhuma denúncia, seria a primeira pessoa a fazer 

toda a ação se houvesse qualquer denúncia a esse respeito.  

 

O SR.  Doutora Neiva, só para entender, acho que é uma pergunta importante. Essas senhas são 

substituídas de período em período, como que funciona? Ela é substituída automaticamente? 

 

A SRA. NEIVA  Automaticamente, o próprio sistema nos pede isso, cobra isso.  

 

O SR.  Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Ainda aqui nas inscrições, com a palavra o 

deputado Milton Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB  Sr. Presidente, deputado Caio França. Deputado Vinholi, 

deputado Feliciano, deputado Edmir, nosso vereador aqui, ex-presidente do Detran, Daniel Annenberg, 

 

Doutora Neiva, nossa amiga que já conhecemos, todos que estão aqui presentes, os deputados que já 

passaram.  

Eu queria apenas, não vou fazer nenhuma pergunta, apenas complementar, eu acho que essa CPI está 

diferente, porque como deputado Edmir colocou aqui e tantos outros, ninguém está procurando acusar ou 

apontar ou querer trazer à tona problemas que não existem, porque muito se fala mas precisa se provar, 

então o papel dessa CPI é esse, de podermos esclarecer a população, esclarecer os que vivem denunciando.  

Eu até falava com a minha assessoria, uma das coisas que achamos importante, a partir desse ponto 

aqui, não sei como funciona hoje, mas acho que as autoescolas que vendem a habilitação, que vendem 

provas, elas devem ser descredenciadas na primeira denúncia, e a pessoa que estava também adquirindo a 

habilitação, também ser punida de uma forma pelo Detran de que também não vá mais ter direito de tirar 

habilitação por tanto tempo. Aprovamos legislações aqui, para posto de gasolina, Sr. Presidente, que se você 

tiver fraude no posto de gasolina, de combustível adulterado e outras fraudes, perde-se a inscrição, e se tiver 

10, 20, 100 postos, perde todas as inscrições naquele nome e fica impedido de abrir outra empresa, tendo o 

nome ali registrado.  

Então acho que serve também para quem está, porque se a pessoa está vendendo a habilitação, tem 

alguém comprando. Então, esse cidadão que está comprando para facilitar sua vida, ele não pode ficar só 

apontando que os outros não prestam, que são corruptos, e ele é o mais corrupto porque está ali semeando 

aquela prática ilícita. Então ele tem que ser punido também. E cumprimentar aqui, acho que o Detran 

realmente teve um avanço muito grande, temos muitas críticas a fazer, em alguns pontos, mas eu acho que o 

estado caminha nesse avanço, vemos aqui o doutor Maxwell já fez uma explanação, hoje os doutores 

fazendo, outros membros do Detran que passaram por aqui também nos esclareceram muito sobre essa 

questão.  

Então, vai abrindo um entendimento, vai passando isso para frente e as punições têm que ser claras, foi 

pego na botija, para nós funciona assim. Às vezes estamos andando na faixa do ônibus, cidadão bate uma 

foto nossa, joga na rede social, esculhamba como se fossemos o pior cidadão da face da terra.  

Então, acho que vale para todos, temos que ser mais rígidos realmente, está caminhando para isso, 

toda hora o ser humano, às vezes tem umas piadinhas, que falam que tem que ser estudado pela Nasa, toda 

hora inventam uma coisa, acabou o dedo de silicone, vai fazer outro dedo, tem que ficar. Então, o Detran 

está caminhando bem, agora deixar passar batido, coisas ilícitas, acho que esse é o papel nosso de fiscalizar, 

é o que estamos fazendo, um órgão do executivo que temos que fazer, não é verdade, deputado Edmir? 

As coisas chegam para nós, chegam denúncias, a CPI não nasceu do acaso, vieram várias denúncias, e 

acho que está caminhando bem, no final teremos bons resultados e uma legislação, propostas de legislação 

para ajudar a crescer mais ainda. Era isso que eu queria falar, obrigado por terem vindo aqui, cheguei 

atrasado, presidente, foi aprovado um requerimento dessa CPI ir até Campinas para ouvir a dona de uma 

autoescola, eu acho isso um absurdo, nós termos que sair daqui para ouvir uma pessoa que está claro, nos 

vídeos, que ela cometeu um crime, vendeu habilitação, estava vendendo e ter que ir até lá.  

 

 

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  O Detran estava nas páginas policiais por muitos anos e nós 

lembramos disso. Aliás, foi por isso que o governador tomou a decisão de fazer a mudança. O que acontecia, 

por exemplo, que percebemos muito, aliás isso é um dado importante. Vale à pena chamar na CPI o pessoal 

dos CFCs, da associação dos CFCs, não só eles, dos despachantes, dos médicos, tenho vários casos de 

 

Então, veja, uma parte do que é feito também depende de mudança cultural das pessoas e de quem 

trabalha na forma como funciona toda a estrutura do Detran, por isso que falei, quanto mais nós 

simplificarmos, menos chance de criar uma burocracia e alguém ganhar em cima disso. Quanto mais 

tivermos tecnologia, menos chance de ter corrupção. Mas respondendo especificamente as suas perguntas, 

nós passamos a monitorar no caso, por exemplo, outro caso interessante, como que as pessoas faziam aulas 

nas autoescolas. Passamos a monitorar de forma rígida.  

Antes não sabíamos mas tinha gente que ia lá, fazia de conta que estava tendo aula, não tinha nem para 

colocar dedo nem nada, ia no bar da esquina e depois voltava. Criamos regra de que tinha que colocar o 

dedo na entrada e na saída, aí fa

entrada, saíam, ou então voltavam, iam no bar, e depois voltavam colocar o dedo na saída. Veículos, 

começamos a monitorar veículos que davam as aulas para saber onde que estavam circulando e descobrimos 

inúmeros veículos que dizia, segundo o sistema, que estava dando aula, e que na prática estava parado na 

autoescola.  

Então, como controlar isso? Passamos a monitorar, e nossa orientação, tanto minha quanto da doutora 

Neiva, é ser rígido c

está fazendo coisa errada não poder funcionar. As câmeras que colocamos nas autoescolas para monitorar 

renovação do exame foi justamente para isso, o que acontecia muito antes? E muita gente aqui já sabe disso.  

O cidadão ia renovar a carteira de motorista na prova teórica, sentava ali na frente, e o mouse andava 

sozinho. Começamos a colocar câmeras, colocar um sistema a distância para ver se as respostas que as 

pessoas davam levavam um tempo razoável, e não era um segundo cada resposta. Várias ações tomamos e 

cada vez que fechávamos um lugar, alguém tentava abrir em outro, então não é simples num estado, como 

vocês sabem, que fazer licitação, contratar sistema, e fechar todas essas possibilidades. No caso concreto do 

jogador Malcolm, que segundo foi notificado, foi detectado irregularidade, como que detectamos? 

Mostramos isso aqui, implantamos um sistema que permitia mês a mês saber quantas carteiras de militares 

eram feitas em cada uma das circunscrições de trânsito, e começamos a perceber, vamos pegar o caso de São 

Vicente.  

No mês de janeiro, 20. No mês de fevereiro, 30. De repente foi 100 em março. Alguma coisa errada. 

Foi desta forma que descobrimos o caso Malcolm, em várias cidades, de repente deu um boom, e nós 

 

 

militares, e lógico, com gente de dentro auxiliando para permitir que pudesse fazer uma carteira mais rápida.  

A providência que tomamos, suspendemos todas essas carteiras, quase 5 mil carteiras. Suspendemos 

os funcionários porque não é possível os funcionários serem demitidos, como a doutora Neiva colocou, tem 

todo um processo que tem que ir para a corregedoria, que tem que ir para a PGE, e muitas vezes não 

depende mais de nós, e os CFCs, as autoescolas que descobrimos, imediatamente foram descredenciadas. 

Também peço um tempo para levantarmos todos os números de autoescolas descredenciadas, de 

despachantes e também de médicos e psicólogos para entregar para a CPI, somos muito rígidos nisso, 

descredenciar quem não estava fazendo a coisa correta. Isso é muito importante.  

Esse caso do jogador Malcolm, como falei, tomamos essas providências, externamente podemos 

imediatamente descredenciar, mas temos que ter critérios, porque senão também nós descredenciamos quem 

faz um caso como esse, sem dúvida tem que ser descredenciado, mas quem não trouxe um documento tal, 

será que precisa ser descredenciado? Então, tentamos começar a ter critérios para que acontecesse no estado 

todo de forma padronizada e uniforme. O que é grave, o que é menos grave, o que é gravíssimo e o que não 

é.  

Então esse foi um trabalho que fizemos. Em relação a quem tem senha, os delegados deixaram de ter 

senha a partir do momento que saíram do Detran. As pessoas que tinham senha, elas não podem ceder para 

outros, e algumas vezes pegamos pessoas que cediam senhas, e é óbvio que a pessoa está suspensa, nós 

abrimos uma apuração, para que possa em cima disso saber o que fazer, se ocorreu algo grave ou não. 

Também levantamos esses casos e passamos para vocês. Aí cada funcionário tem que ter clareza, ele não 

pode ceder a senha para o outro, está errado, cada um tem sua senha, e essa senha tem que ser monitorada.  

Nós passamos a monitorar senhas de todos para saber. Essa senha, quantas liberações fez? e assim por 

diante. Isso é muito importante para termos informação. Finalmente, é facultado aos delegados, não é 

facultado repassar, existem meios para monitorar uso sim, passamos a monitorar, quais os principais fatores 

que levam à prestação desse serviço e incidência de tantas fraudes e irregularidades? Interesse de pessoas 

justamente fazer com que a carteira saia ou mais rápida ou para pessoas que não poderiam ter a carteira.  

E isso que estamos sempre trabalhando para fechar, por isso que eu acho que é importante ouvir a 

associação das autoescolas, porque a grande maioria deles são pessoas corretas, os despachantes também, 

psicólogos também, mas tem alguns que querem fazer de algum jeito, achar formas de ludibriar o sistema, 

então é importante ouvi-los para que tragam também medidas que consideram importantes para melhorar o 

sistema. Fizemos isso o tempo todo, trabalhamos muito junto com autoescolas, despachantes e médicos para 

isso, e finalmente, se houve algum pedido de político para obter recursos para campanha. Comigo nunca 

houve isso, aliás, comigo, as pessoas que vinham pedir qualquer coisa, imediatamente não havia 

possibilidade, para quem me conhece, sabe que eu trabalho há 27 anos na área pública. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM  Se houve alguma denúncia em algum local.  
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Estamos monitorando, esta semana mesmo tivemos um caso onde a pessoa remotamente, conseguimos 

identificar no sistema, fomos até a pessoa, ela estava fazendo a baixa de pontuação, pedimos para ela abrir o 

computador dela, que era o computador do Detran, o e-mail dela do Detran, ela abriu, pedimos para abrir o 

WhatsApp dela, ela abriu. Quando pedirmos para abrir o e-mail particular dela, ela não abriu. Quando não 

abriu, imediatamente chamamos a polícia, já levamos para o DP, já foi ouvida, e realmente estava fazendo 

fraude de baixa de pontuação. Então, este monitoramento nós temos hoje, em real-time, real-time estamos, 

lógico que depende também de estarmos ali no processo de monitoramento, então por isso que temos hoje 

nossa auditoria, temos a corregedoria que nos ajuda muito, e temos as fiscalizações.  

Agora também quando se fala no CFC para ser punido, ele precisa ser punido dentro da legislação, ele 

tem os prazos de defesa, do contraditório. Então, ele é suspenso, mesmo suspenso vai responder a um 

processo, então tem todas essas fases que acabam demorando-se muito, isso que eu entendo que essa casa 

pode nos ajudar, numa legislação mais ágil, mais rápida, para que nós possamos cumprir isso, desde que não 

conflite com as legislações federais. Isso podemos estudar juntos.  

Isso levo lição de casa, como eu disse, eu sempre, como servidora pública que sou, sou aposentada do 

Banespa e estou no estado há 17 anos. Estou onde podia aprender muito, e evidentemente esses avanços do 

Detran, quando falamos em auditoria, em corregedoria, em fiscalização, monitoramento, devemos lembrar 

de uma coisa, não existia nada disso quando nós chegamos. 

 Então, eu sempre quando vou fazer uma inauguração, deputados, eu sempre gosto de ter a seguinte 

frase, quando era cinco, hoje quase 7 anos que estou ao Detran, quando nós falamos, e posso falar da ponta, 

porque vou muito às unidades, eu vou muito às prefeituras. Então, eu sei do que acontece lá na ponta. Eu 

visitei praticamente todo o estado de São Paulo, entre transição e entre modernização.  

Então eu posso dizer com toda clareza que quando nós pensamos no universo que é o estado de São 

Paulo, realmente precisamos ter ferramentas aqui, essas ferramentas, e lembrar do que passamos nesses sete 

anos, porque esse lembrar de quando eu cheguei no Detran dia 17 de março de 2011, e hoje estar aqui 

falando do Detran, eu posso dizer, muita coisa foi feita. Temos muito que caminhar ainda? Sim, temos muito 

que caminhar, mas se pensarmos naqueles sete anos, parece muito tempo.  

Tenho certeza que quando os senhores terminam o mandato, vocês fazem a mesma reflexão, quatro 

anos é muito tempo, e o que eu fiz em prol daqueles que confiaram em mim? Eu sempre também faço essa 

pergunta, o que eu fiz em prol do governador que confiou em mim? Então, é esse repensar que eu 

pessoalmente tenho todo dia. Mas eu quero agradecer e tenho a certeza de que a minha vida pública sempre 

foi pautada muito em trabalho, honestidade, tenho o maior interesse, e vou ter sempre, os que me conhecem 

e tiveram a oportunidade de estar comigo, que sabem disso, trabalho sempre pautada em buscar realmente 

este fim da corrupção porque isso realmente é algo que sempre nos incomoda.  

Eu tenho que segurar ainda a galera, porque quando vem os funcionários, quando ficam sabendo de 

alguma coisa, eles ficam a

 

frustração para nós, não pensem os senhores que ficamos em uma situação cômoda em relação a isso. Ao 

contrário, ficamos em uma situação frustrante porque caminhamos todo esse tempo, como explanamos até 

agora, tem coisa que está indo maravilhosamente bem, mas esse ponto é um ponto que temos que trabalhar 

sim, muito obrigada pela oportunidade. 

 

O SR. DANIEL ANNENBERG  Muito rapidamente, só para complementar, obrigado pelas 

considerações, deputado, e vou ser bem sucinto, primeiro fico muito feliz da CPI do Detran estar levantando 

situações e casos porque eu acho que ainda há muito para melhorar mesmo e acho que é fundamental o papel

que vocês têm, que os nobres deputados têm, para nos ajudar a melhorar.  

Como a doutora Neiva falou, muita coisa fizemos no Detran, mas tem muita coisa para ser feita ainda. 

Acredito que precisamos mexer um pouco na legislação sim, principalmente na federal. Vejo exemplos, 

pessoas em outros países sabem dirigir, não necessariamente precisam passar por todo o processo, muitas 

fazer aula, ve  

Quando você faz desta forma, permitindo que pessoas que sabem dirigir, será que precisam passar por 

todo o processo? É uma pergunta. Questão de pontuação, será que motoristas de taxi, de ônibus, de 

caminhão, também têm que ter a mesma legislação aplicada? Eles trabalham na rua com o veículo, será que 

a pontuação para uma pessoa que ultrapassou, estava 40 quilômetros por hora lá, e estava a 46, ela tem que 

ter a mesma punição que uma outra pessoa que estava a 80, 120? Tudo isso é legislação federal, acho que 

precisa ser mexido nisso, não tenho dúvida. 

 E acredito muito que quanto mais criamos dificuldade, vai ter muita gente vendendo facilidade, isso é 

cultura brasileira. Precisamos simplificar processos, e a tecnologia é uma forma disso, não é porque 

queríamos só tecnologia pela tecnologia, implantamos muita tecnologia justamente para isso, combater 

corrupção. Para simplificar, dar mais qualidade para as pessoas, e acho que ainda falta bastante para o 

Detran fazer isso. Os recursos. Grande parte dos recursos que o Detran arrecada não ficam no Detran, vão 

para o Tesouro. 

 A imensa maioria dos recursos, se comparar com o Detran de outros estados, vão ver que o de São 

Paulo é o que fica a menor quantidade de recursos arrecadados, vai para o Tesouro e o Tesouro retorna para 

nós uma pequena parte. Agora, tem dificuldades o poder público brasileiro. A burocracia para fazermos 

licitação, fazer PPP, contratar pessoas, muitas vezes é muito mais lenta do que as fraudes, então a 

dificuldade de termos via rápida para punir as pessoas mais rapidamente, para dar bons exemplos, pessoas 

que perdem a carteira precisam ficar sem carteira, não dá mais para termos casos, aliás tem caso simbólico, 

na época o senador Suplicy foi lá entregar a carteira dele, entregou para mim, depois entregou para a Neiva, 

e ele sendo o Dória agora, precisamos de bons exemplos.  

E quando não concordamos com a legislação, mudar a legislação mas não dar jeitinho, é o que 

fazemos muito nesses país. Nós no Detran tentamos por um lado fiscalizar cada vez mais, e por outro 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Continua atuando, na realidade. A autoescola não 

foi fechada. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB  Continua atuando, isso causa indignação. E temos que sair daqui, 

disponibilizar de gasto público, porque teremos que usar carros oficiais, vamos sair daqui, deixar de fazer 

uma coisa para ouvir uma pessoa. Cheguei depois que estava aprovado, mas acho um absurdo. Ela tinha que 

tinha que vir prestar esclarecimento, esse é meu ponto de vista, mas o que foi decidido aqui, vamos acatar.

Era isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Perfeito. Vou agradecer as palavras aqui do 

deputado Milton Vieira, e passar aqui talvez já para fazer uma fala em relação à fala do deputado Milton e já 

para finalizar, uma participação aqui tanto do Daniel quanto da doutora Neiva, por favor. Então, estão com a 

palavra. 

 

A DRA. NEIVA  Como todos vocês disseram, nós temos uma lição de casa. A lição de casa fica 

porque por mais, deputado Milton, nós temos feito todos os esforços para que possamos combater a 

corrupção, eu sempre digo que avançamos muito até aqui, avançamos muito na modernização, criamos um 

padrão realmente um novo Detran, é um padrão reconhecido no estado de São Paulo, mas temos que ter essa 

noção que essa questão da corrupção precisa ter um olhar ainda maior.  

Eu só tenho a agradecer para que essa casa possa contribuir com legislações sim, e que nós possamos 

ter mais fortemente essa ação de punir, concordo plenamente com o senhor, eu até quando tenho uma 

punição em relação a um funcionário, que se demora muito, sempre fico imaginando aquele que trabalha 

corretamente do lado, como ele se sente, sabendo que o que fez algo de errado ainda não foi punido, e que se 

demora tanto para punir o outro que fez algo errado. 

Isso é uma coisa que eu pessoalmente sempre cobrei muito das pessoas, estou aqui, temos nossa 

auditora Valdirene que aqui está presente, que tem feito um belíssimo trabalho junto a todos esses problemas 

que temos. Eu sempre, em questão da corrupção, deputados, sempre trabalhei pontualmente conhecendo a 

todas, não mais agora mas na época que estava com o doutor Daniel e depois quando estava como 

presidente, sempre acompanhando e pensando o que nós podemos fazer para melhorar o processo, porque 

acho que essa melhora de processo é o que precisamos ter, o pensar antes de que alguém pense antes de nós.  

Lembro muito quando trabalhava na administração penitenciária, que não era diferente, tínhamos a 

questão da corrupção junto aos presídios, ao preso que estava lá, precisava de um celular, e sempre era muito 

frustrante, porque não podíamos pensar antes de como combater aquela facilidade e que meios poderíamos 

usar, até brincávamos que poderíamos pôr uns dez presos numa sala e para eles pensarem juntos, nos ajudar, 

 

 

porque eles tinham tempo. E eu acho que essas pessoas que aprenderam a ganhar com a facilidade, elas têm 

tempo para pensar, então quando elas veem que fazemos algo que estamos impedindo que aconteça a fraude, 

ela já começa a pensar do que podem fazer para burlar o que colocamos para impedir.  

Então é o verdadeiro pensar, como o doutor Daniel disse, acompanhei toda essa implantação da 

tecnologia no Detran, avançamos realmente muito, deputado Edmir, avançamos muito, não temos dúvida, 

mas eu que ainda lá estou, levo a lição de casa, eu gosto de sempre, da onde estou, de levar lições, e daqui 

vou levar essa grande lição. 

  

O SR.  Dona Neiva, posso interrompê-la, por gentileza? Só um questionamento, falta recurso no 

Detran para investimento? 

 

A SRA. NEIVA  Não, nós investimos, mas as fraudes surgem, por exemplo, essa questão do BI, ela 

é uma ferramenta que existe desde 2013, 2014, que implantamos. É uma ferramenta que nos possibilita mas 

tem que ter monitoramento de uma pessoa. E tem que ter um olhar também de um gestor, para que ele possa 

nos trazer este número. Então, não é falta de pessoas, e nem tecnologia.  

As ações, como o próprio doutor Daniel disse, prova teórica eletrônica, era um problema enorme, 

porque o analfabeto ia lá, fazia e passava na prova, tudo mais. Hoje, com a prova teórica eletrônica, 

praticamente zeramos isso, hoje não se ouve mais falar em burlar a prova teórica eletrônica. Temos 

problema hoje na prova prática. Temos essa questão do primeiro piloto que foi feito, isso é um sistema que 

custa caro, então estamos pensando em como podemos fazer isso, talvez com a PPP, como podemos fazer 

para que possamos resolver esse problema pontualmente. 

 Fizemos recentemente, há dois anos e pouco para cá, tiramos pessoas que antes eram feitas por 

voluntários, nunca vi tanto voluntariado no Detran, e era mesmo assim, chegava lá, falava na unidade, 

voluntariado no Detran era imenso, então isso é um dado muito importante porque o voluntariado, eles 

u gosto do Detran, então eu vou 

 

Com isso, criamos o agente estadual de trânsito, hoje temos agentes fazendo exame. Mas, 

infelizmente, temos também no meio de pessoas, tivemos recentemente Barretos, três pessoas presas que são 

agentes estaduais, onde apostamos que o servidor público do Detran com o salário melhor de 4 mil e 500 

reais, pudesse ser, para nós, uma pessoa que não ia ceder a uma corrupção. E infelizmente, tivemos surpresa, 

então eu entendo que esta questão da prova prática monitorada é uma grande saída e precisamos estudar de 

que forma fazer para viabilizar na questão financeira, porque ela custa caro, não é uma questão que podemos 

implantar de forma tão simples.  

Temos também a questão da pontuação, então hoje o que nós percebemos muito? As pessoas não 

querem ficar sem dirigir mesmo sabendo que vai ser suspensa um mês, dois meses. O que ela quer? O 
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10.3  Do ouvidor do DETRAN-SP 
 
 

 
O ouvidor do DETRAN, Fernando Celeiro, prestou esclarecimentos a CPI do DETRAN no 

dia 17 de Agosto de 2017. 

Em resposta a questionamentos dos Deputados, Celeiro informou que o DETRAN-SP, 
somente no mês de Julho de 2017, recebeu 1680 manifestações, dentre elas denuncias que se 
dirigiam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

Juntamente com Celeiro, a Comissão direcionou questionamentos a Clovis Simabuku, 
Diretor de Sistemas do DETRAN, sobre providências contra possíveis fraudes durantes as 
aulas, cometidas pelos Centros de Formação de Condutor, no Estado de São Paulo, que 

 fraudes. 

Na mesma pauta de reunião constaram as oitivas dos Senhores Nelson Luiz Lemos, 
Gerente de Redes, infraestrutura e suporte, integrante da Diretoria de Sistemas do DETRAN-
SP, e Elgo Waeny Pessoa de Mello, Gerente de analise e controle, integrante da Diretoria de 
Sistemas do DETRAN-SP. 

 

 
 

 
11 - Da Corregedoria Geral da Administração 

A corregedoria Geral da Administração, através de seu Presidente, Dr. Ivan Francisco 
Pereira Agostinho, enviou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, relatório elaborado por 
seu órgão técnico, referente a expedientes que tratam das diversas irregularidades no 
Processo de Obtenção de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH). 

Os dados serão apresentados a seguir, na íntegra, com o objetivo de municiar 
as conclusões finais deste relatório. 

conscientizar porque acreditamos que não existe só o corrupto, é o corruptor, tem gente que estava lá 

vendendo facilidade para conseguir tirar ponto de carteira, renovar carteira, isso acontece.  

Então, precisamos conscientizar, e fiscalizar, dar bons exemplos, melhorar a legislação, rever 

processos, mais tecnologia. São várias medidas, por isso que cumprimento à CPI, estão num ótimo caminho, 

e há muito a ser feito. Agradeço o convite, estou à disposição a qualquer momento para conversarmos mais, 

o que eu puder ajudar mesmo não estando mais no Detran, estou à disposição, presidente, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE  CAIO FRANÇA  PSB  Eu que agradeço aqui tanto o doutor Annenberg 

quanto a doutora Neiva, Daniel hoje vereador licenciado, ocupando a Secretaria de Inovação da prefeitura de 

São Paulo, agradecer a presença dos deputados que ficaram até o final, deputado Edmir Chedid, nosso 

relator, deputado Vinholi, deputado Milton Vieira, que fez um questionamento em relação à questão de 

termos que ir até Campinas, e eu estou aqui, também fiz esse questionamento, doutor Benneton, que é nosso 

procurador, que nos orientou, e o Código de Processo Penal acaba sendo utilizado nesses casos e por esse 

motivo, vou passar para você também poder acompanhar de perto. 

Agradecer aos demais deputados que participaram aqui, assessorias, todo o público presente, demos 

mais um passo aqui para uma evolução na legislação, para evitar esse tipo de fraude que diariamente ocorre.

Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião da CPI 

do Detran. 

 

*** 

 

-Está encerrada a sessão.  

*** 

10.1 Do Diretor Presidente do DETRAN SP 

 
 

 
Com a presença do Diretor Presidente foi possível aos membros desta Comissão, realizar 

questionamentos sobre as reais mudanças do DETRAN e a garantias dos reais serviços 

prestados aos cidadãos. 

Outro tema debatido pelos Deputados membros foi a emissão da 2ª via da Carteira 

Nacional da Habilitação, agora com cadastramento local de biometria. 

Dúvidas foram elucidadas com referência a estrutura descentralizada através do novo 
DETRAN com as empresas prestadoras de serviços e com os municípios do Estado. 

10.2  Do Diretor de Habilitação do DETRAN- SP 

 

Raul Vicentini, diretor de habilitação do DETRAN-SP, prestou esclarecimentos a CPI no 
dia 24 de Agosto de 2017, sobre o trabalho de fiscalização realizado durante a emissão da 
Carteira Nacional de Habilitação ( CNH). 

Na mesma pauta de oitivas constaram os Senhores Rafael Vitor Alcântara Nardo, 
gerente de credenciamento para Habilitação da Diretoria de Habilitação do DETRAN-SP, 
Alexandre Cordeiro de Brito, gerente operacional de Habilitação da Diretoria de Habilitação do 
DETRAN-SP e a Senhora Thais Barbarossa de Almeida Pacheco. 

 

Indagado pelos Deputados membros da Comissão, o diretor Raul Vicentini informou 
que, por mês, são emitidas cerca de 50 mil habilitações novas no Estado de São Paulo, 
destacando a existência de 4,7 mil autoescolas que ministram Cursos de Formação de 
Condutores. 

Questionado sobre a possível reprovação de alunos, propositadamente, pelas 
autoescolas, o Diretor de Habilitação informou que, caso comprovado à farsa, o 
estabelecimento permanece por um período de cinco anos sem poder exercer suas atividades. 

itação 
por parte dos membros, de maior regulamentação nos preços das identidades, cobrando ainda 
maior controle às instituições e aos examinadores durante a prova prática da CNH. 
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14  OPERAÇÃO DELTA FAKE 

 
 

A operação Delta Fake apura fraudes contra o Detran, tendo sido deflagrada em 
19.06.2017 em Bebedouro  SP. 

Naquele momento 29 pessoas prestaram esclarecimentos na Policia Civil, sendo 16 

mandados de condução coercitiva e mais 13 prisões temporárias, três dos quais funcionários 

do DETRAN. 

O suposto esquema de fraude da CNH, também envolveu Autoescolas de Olímpia, 

Barretos, Colômbia, Jaborandi, Colina e Guaíra, sendo que em Olímpia, um proprietário de 

Autoescola foi detido durante a operação. 

de Ônibus e Caminhão. 

Esta Comissão recebeu do Primeiro Distrito Policial de Bebedouro, relatório parcial das 

apurações referente ao Inquérito Policial nº 135/16  Operação Delta Fake, que colabora com a 

única finalidade desta CPI, que é a investigação e elucidação dos fatos. 

12 - DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Departamento Estadual de Trânsito  Presidência 

Foi solicitado ao Departamento Estadual de Trânsito, para que este prestasse informações 
acerca dos membros que compõem à 1ª e a 2ª JARI, NO ÂMBITO DA Superintendência Regional 
de Trânsito de São José do Rio Preto. 

Através do Senhor Maxwell Borges de Moura Vieira, Diretor Presidente, recebemos os dados 
supracitados, que seguem abaixo apresentados, na certeza de que tais informações têm seu 
fundamento, escopo e natureza, colaborando para o andamento necessário das investigações, 
objeto desta Comissão. 

 

 

13  DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA ADJUNTA 

Assistência Policial Judiciária 

 

Com o objetivo de dar celeridade aos trabalhos desta CPI, foi solicitado a Polícia Civil do 
Estado de São Paulo, informações sobre o número de inquéritos instaurados contra agentes e 
funcionários do DETRAN. 

 
Tais informações são de essencial importância para esclarecimentos dos pontos de 

investigação desta Comissão, primando por um trabalho completo e de forma direcionada, 
referente à suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira 
Nacional da Habilitação  CNH. 
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15  APURAÇÃO PRELIMINAR 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional enviou a CPI do DETRAN, 
relatório que segue abaixo, sobre apuração preliminar referente suspeita de irregularidades: 

Este caso ocorreu no município de Mogi-Guaçu 

 
 
 
 



52 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 
 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 53

 

 

 



54 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 55

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



56 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 57

 

 



58 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 59

 

 



60 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 61

 

 



62 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 63

 

 

 

 



64 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 65

 

 

 



66 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 67

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



68 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 69

 

 
 



70 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 71

 

 

 

 



72 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 73

 

 

 

 



74 – São Paulo, 127 (203) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 28 de outubro de 2017

 

 



sábado, 28 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 127 (203) – Suplemento – 75

 
 
 

autoescolas e em locais dos exames práticos para coibir fraudes. 
 
 

A Autoescola Liderança apresentou à CPI, por intermédio da senhora Thais Regina dos 
Santos, documentação que encaminhou ao DETRAN SP através de seu advogado, requerendo: 
Requerimento de Sustentação Oral e Requerimento de Acareação, que passa a fazer parte 
integrante deste Relatório. 

 
Consta que a Autoescola Liderança aguarda a manifestação do DETRAN SP. 

 

 

diferente. Nesse País se a gente não faz alguma coisa diferente e protesta, acaba sendo 
 

seria dividido com o mesmo para fazer agora, porque em fevereiro 
vão trocar os pontua a balconista. 

 
 
 

16  O CASO AUTOESCOLA LIDERANÇA 
 

Transcrevo abaixo material veiculado no sitio eletrônico da Globo.com, datado de 
10/01/2017 tratando da denúncia contra a Autoescola Liderança, localizada no município de 
Campinas, que levou a CPI do Detran a convocar sua proprietária, senhora Thais Regina dos 
Santos, para que fosse ouvida pelos seus membros para explicar o ocorrido: 

 
- Um esquema de venda de CNHs foi denunciado por um homem que, reprovado pela 

quarta vez, recebeu da autoescola Liderança, de Campinas, uma oferta para a compra da carta de 
moto. Uma produtora da EPTV (afiliada da TV Globo) esteve no local e registrou a proposta 
indiscreta. 

 

Com o pagamento de R$ 1,5 mil, o autônomo Amós de Andrade não teria o trabalho nem 
de subir na motocicleta. Bastaria comparecer ao local do exame prático, no Jardim Nova Europa, 
assinar o documento e ir embora.  tem que ir lá, assinar e pegar. Se vier com dinheiro, melhor 

 avisa a proprietária da autoescola. 
 

 
 
 

 
O assunto é tratado  abertamente  por funcionários da autoescola  e parte  do valor 

 
 

 
Na conversa registrada pela produtora, a empresária tem ciência da ilegalidade da 

 
 
 
 

 

 
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo informou que vai apurar a denúncia 
e, se for comprovada a irregularidade, pode descredenciar a autoescola e os profissionais 
envolvidos. O Detran disse ainda que realiza regularmente fiscalizações em 
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18 - CONCLUSÕES FINAIS 

É sabido que as irregularidades do DETRAN, obstante os casos ocorridos nos últimos 
anos, continuam a acontecer. A mudança da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria 
de Gestão e depois Planejamento foi benéfica, na busca pelo padrão Poupatempo que tem alta 
aprovação dos usuários do sistema. As fraudes ainda existentes no DETRAN podem ser vistas 
na sua grande maioria com a parceria de terceiros e muitas vezes funcionários da ponta, os 
quais vendem facilidades. CNH militar, dedo de silicone, programa espião no computador, são 
muitas as estratégias usadas pelos criminosos para burlar o sistema público de trânsito 
paulista. 

Da fiscalização  Avaliamos que a fiscalização interna do DETRAN deve ser ampliada. 
Muitos setores não se conversam e as penas àquelas autoescolas e funcionários pegos em 
irregularidades ainda são muito brandas. Muitas  vezes barrados pela legislação nacional ou 
até mesmo estadual essas penas ficam muito brandas. Exemplo disso é a autoescola 
Liderança, cuja qual tentamos tantas vezes ouvir nessa CPI e que não compareceu. Ainda em 
2011 a mesma foi flagrada em venda de CNH, e até hoje funciona normalmente. Precisamos 
melhorar a legislação para que onde encontradas irregularidades o DETRAN possa agir com 
mais rigor. Além disso, verificamos que os canais de denúncias não têm comunicação 
inteligente. As informações das irregularidades chegam através de diversos canais, ouvidoria 
do DETRAN, setores de fiscalização internos, polícia civil, porém não vimos uma atuação 
estratégica a partir desses dados. Por exemplo, no relatório da polícia civil podemos 
facilmente identificar as regiões onde a incidência de denúncias é maior, e que, portanto, 
merece uma atenção maior da fiscalização interna do DETRAN. 

A criação de um mecanismo que junte essas informações e atue de forma inteligente e 
enfática é importante para o avanço na transparência do DETRAN. É visível o avanço nos 

precisamos atacar mais os gargalos ainda existentes. 

Um dos gargalos que pudemos apontar foi a questão da habilitação tirada com o 
padrão militar. O caso Malcom, que originou a denúncia dessa Comissão, pode ilustrar como 
funcionava. Funcionários da CIRETRAN e de Autoescolas utilizavam senhas especiais, alegando 
que a pessoa que estava tirando a CNH era militar e, portanto, essa brecha facilitava a 
emissão, evidentemente cobrada pelos agentes corruptos. 

  

 
 

17  MANIFESTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS AUTO MOTO ESCOLAS DA BAIXADA 
SANTISTA: 
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sistema Integrado de Multas, a criação da prova teórica eletrônica e a implementação da 

 

No planejamento para o futuro ainda estão iniciativas como o monitoramento e 
auditoria de sistemas transacionais. Um monitoramento em tempo real, de todas as 
transações realizadas pelos usuários com perfis mais críticos e sensíveis da organização. Essa 
ferramenta deverá fornecer os mecanismos fundamentais para a prevenção e o combate a 
violação interna, vazamento de informações, gestão de risos e compliance. 

Se verificar nos dados apontados pela Corregedoria do Estado constantes neste 
relatório, não é difícil identificar as regiões que têm mais ilegalidades. Se em uma autoescola 
tem dez denúncias no mês, é evidente que ali tem alguma irregularidade. Se na região de 
Piracicaba, por exemplo, tem 10 autoescolas denunciadas é evidente que naquela 
Superintendência tem alguma irregularidade. Isso deve ser visto de forma inteligente pelo 
DETRAN. Já está no planejamento do DETRAN um importante projeto que irá correlacionar o 
sistema de logs. Através dele, será possível analisar onde uma série de ocorrências ocorrem e 
assim dar a possibilidade de ações preventivas, impedindo as ilegalidades. 

No ano de 2017, foram encaminhadas para o DETRAN denúncias sobre os médicos, 
psicólogos, examinadores de trânsito e Centros de Formação de Condutores, onde 
identificamos a presença de constantes denúncias. 

A portaria do DETRAN n 101, de 26 de fevereiro de 2016, aumentou e organizou as 
práticas internas de fiscalização na autarquia. Os procedimentos adotados colocam regras 
como a necessidade de dois agentes no ato fiscalizatório e a criação de procedimentos como a 
ordem de serviço, termo de acompanhamento, auto de fiscalização e relatório de fiscalização 
periódico. Somente no ano de 2017 foram feitas 827 diligências, 684 em CFCs, 95 em clínicas 
de medicina de tráfego e psicologia do trânsito e 48 em bancas de exames práticos de direção 
veicular. 

Outro instrumento importante na fiscalização é o núcleo de fiscalização dos 
candidatos, vinculado a Diretoria de CNH. Em 2017 foram instaurados 3.961 processos 
administrativos em face de condutores. São os mais diversos apontamentos como código de 
entidade, registro irregular de CNH estrangeira, analfabetismo, exclusão irregular de 
pontuação, realização de processo de habilitação em local diverso do local de domicílio. Já 
foram cancelados 3.000 registros apenas nesse ano. 

 

As taxas cobradas na CNH também foram alvo da CPI, que recebeu do DETRAN a 
informação sobre o chamado procedimento comum de uma única categoria , o valor de R$ 
289,56, somando taxas de exame médico, avaliação psicológica, taxa DETRAN de exame 
teórico, exame prático, emissão e custo do envio pelos correios. 

As aulas teóricas e praticas tem seu valor livremente negociados pelos candidatos e 
centros de formação de condutores. Segundo o Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de 
Formação de Condutores do Estado de São Paulo os valores médios de habilitação são 
próximos a R$1.600. Podemos considerar então R$1.300 retirando as taxas do Detran. 
Podemos encontrar muitas distorções em taxas cobradas pelo estado. Uma boa saída seria o 
tabelamento dentro do ordenamento de lei, dos preços para as aulas teóricas e praticas 
também. 

Outro fator investigado foi o credenciamento de CFCs , médicos, psicólogos e 
transportes escolares, que vem a partir da legislação do CONTRAN, n 358 de 13 de agosto de 
2010 e de portaria do próprio DETRAN. Sobre o credenciamento de parceiros, ocorre a título 
precário, poderia ser criado uma legislação mais transparente também. 

As associações de autoescolas também contribuíram na Comissão, reclamando sobre 
os bloqueios do DETRAN em CNHs expedidas com suspeita de fraude. Somente em 2015, 
apontaram o número de cerca de 40.000 habilitações. Os mesmos alegam que no prazo de 60 
dias o condutor deveria ter o direito de apresentar o contraditório, o que não tem ocorrido. 
Outra reclamação é sobre a discrepância nas multas efetuadas, em oposição à resolução do 
CONTRAN nº 182. A reclamação ainda se dá no atendimento da regra do Denatran de 
distribuição geográfica dos CFCs no estado de São Paulo. 

Também foram identificados programas espiões em máquinas do DETRAN, com 
programas como o chamado Keylogger Ardamax, que roubava informações do sistema para a 
prática de irregularidades. Foram tomadas diversas medidas nas unidades em que foi 
encontrado, como em Santos em 2015, mas ainda será necessário um avanço maior uma vez 
que o parque de equipamentos do DETRAN beira as 8.000 máquinas, onde são identificadas 
em média 20 mil tentativas de infecção de vírus. O duplo fato de autenticação é um avanço 
importante na área. 

Verificamos através de requerimentos como o do Deputado Edmir Chedid sobre 11 
CFCs apontados com irregularidades, que o trâmite após a identificação de uma 

 

 
Podemos também, facilmente apontar que os gargalos que ainda persistem no DETRAN 

paulista se encontram na sua esmagadora maioria na ponta, ou seja, nas Ciretrans e nos 
parceiros terceirizados. Nas Ciretrans, com a mudança da polícia para a Secretaria de Gestão, 
a implementação dos agentes do DETRAN e o novo padrão, obtivemos avanços, mas as 
irregularidades ainda persistem. Constantemente operações internas e da polícia identificam 
esses atores fazendo ilegalidades em troca de vantagem financeira. 

O caso de Mogi-Guaçu, constante neste relatório, aponta, por exemplo, um aplicativo 
espião escondido no computador da Ciretran, que servia para o funcionário retirar multas dos 
condutores da região. Recebemos todos os dias empresas que se dispõe a retirar pontos, a 
limpar carteira de habilitação e outras facilidades nesse sentido. As respostas do DETRAN são 
de que na realidade eles se utilizam de brechas da Lei Nacional do Contran, que permite que 

De fato, a 
brecha é grande e muito utilizada, mas que como vimos nesse caso de Mogi-Guaçu, os pontos 
ainda podem ser retirados por funcionários da instituição e não são poucas as irregularidades 
encontradas nesse sentido. 

A operação Delta-Fake, também apontou diversos servidores que  fizeram parte do 

necessidade de que o DETRAN tenha um encaminhamento mais enfático e duro, pois muitos 
dos identificados continuam a trabalhar para a instituição, levando somente uma branda 
suspensão. 

A venda de carteiras é um capítulo a parte. Essa já esta enraizada na cultura paulista e 
brasileira. Defendemos uma completa mudança na legislação, penalizando tanto o comprador 
da facilidade, quanto quem a vende exemplarmente. Na autoescola liderança de Campinas, 
por exemplo, flagrada pela equipe da Rede Globo no início do ano vendendo uma habilitação, 
após uma suspensão, as coisas continuam normalmente. Ela alega que fez a defesa com o 
DETRAN e que aguarda o julgamento. A coisa é tão estarrecedora que no meio do andamento 
desta CPI, recebemos a notícia de que em Americana foram flagradas diversas empresas 
utilizando dedos falsos de silicone, prática já conhecida pelas autoridades competentes, mas 
que parece caso de cinema para a população paulista, de tão absurda. Precisamos 
constantemente atuar sobre a relação do DETRAN com os parceiros terceirizados, 
despachantes, autoescolas, 

 

médicos, vistorias, tanto para coibir irregularidades, quanto para dialogar no sentido de 
melhoras no sistema. 

No caso da venda de CNHs, a implantação da biometria nas autoescolas, atrasada 
perante o cronograma que dizia que a partir de 2017 que já estaria implementada na portaria 
emitida ainda patina, mas será um importante avanço assim que implementada. Ai, mais uma 
vez o uso da tecnologia será fundamental para a coibição dos crimes. 

Em alguns casos é dificultada para o condutor a prova prática, e para passar ele deve 
pagar. Em outros casos, ele não sabe dirigir para passar na prova, e lhe é facilitada a 
aprovação. 

Outro ponto que chamou atenção da comissão é sobre os preços praticados para a 
emissão de uma CNH e de outras taxas. Qual o preço de uma vistoria? Qual o preço de uma 
CNH? A necessidade de que o DETRAN deixe de forma mais transparente esses preços é 
fundamental para coibir as irregularidades. Hoje, o cidadão paulista não tem noção de seus 
direitos em termos de preços relativos ao DETRAN. 

O DETRAN vem agindo frente aos gargalos identificados nos últimos anos. Por 
exemplo, em 2015 o DETRAN promoveu auditoria sobre o aumento significativo de cadastro e 
emissão de processo de primeira habilitação em alguns municípios do estado. A auditoria 
identificou a suspeita d
sistema através de procedimento especial com CNH para militares, bombeiros, policiais e 
órgãos de segurança da união. O DETRAN, resolveu a questão trazendo para a central todos os 
cadastros dessa natureza. 

Foi desenvolvida uma rotina para o atendimento militar, colocando a corporação 
demandante da CNH como a responsável pelas informações fornecidas. Foram realizadas 
também melhorias na infraestrutura de rede e segurança, cercando possíveis vazamentos de 
informações. Isso permitiu a modernização e ampliação do Servidor controlador de domínio, 
do fator forte de identificação, do sistema de gestão de desktops e da solução de business 
intelligence, um BI que abastece a alta administração para tomada de decisões. 

Podemos destacar avanços como a criação de um sistema chamado SGMC, que gerou 
mais transparência e segurança, a implantação do e-cnhsp Militar, a necessidade do 
certificado digital e-cpf para validação das operações, a criação do 
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2- Punir: criar legislação para punição administrativa dos envolvidos em 

irregularidades mais contundente e justa. 

3- Comunicar: Dar total transparência e comunicação na tabela de preços praticados, 
tabelando os preços de aulas práticas e teóricas. 

4- Investir mais em Tecnologia: avançar em tecnologia para o combate as fraudes. 

5- Melhorar os serviços com os terceiros: estabelecer critérios e avaliação de 
desempenho com parceiros para melhorar os serviços. 

Assim, requer-se a remessa de cópia deste Relatório Final ao senhor Governador do 
Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao senhor Presidente do 
DETRAN  SP, Secretario de Planejamento do Estado de  São Paulo, à Corregedoria da Polícia 
Civil, ao Conselho Estadual de Transito e ao Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime 
Organizado-GAECO. 

 
 

São Paulo, 10 de outubro de 2017 

 
 

Deputado MARCO VINHOLI 

Relator 

 
 
Aprovado o Relatório Final, em 11 de outubro de 2017. 
a) Deputado Caio França (Presidente) 
a) Deputado Barros Munhoz (Vice-Presidente) 
a) Deputado Marco Vinholi (Relator) 
a) Deputado Roberto Massafera 
a) Deputado Milton Vieira 
a) Deputado Edmir Chedid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
irregularidade pode ser muito demorado até o veredito final, demorando muitas vezes mais de 
um ano para a conclusão. A necessidade de medidas mais ágeis na apuração, são 
fundamentais para a credibilidade dos serviços. 

Foi requerida também nessa CPI a qualificação dos diretores de Ciretran, e 
identificamos na sua grande maioria profissionais qualificados com curso superior, no cargo 
de Diretor Técnico I, salvo algumas exceções. Indicamos que cada vez esses profissionais 
devem ter a qualificação técnica necessária para ocupar a função. Muitos supervisores só 
possuem qualificação de ensino médio. 

Foi questionado na Comissão sobre possível envolvimento de políticos no DETRAN 
paulista, o que não pode ser comprovado pelo curto tempo da Comissão em funcionamento. 

Os fatos encontrados na CPI são de que o combate à corrupção no DETRAN paulista 
tem sido feito, porém ainda precisamos caminhar muito para transformar a instituição em um 
instrumento de confiança da população paulista. O uso da tecnologia será fundamental para 
esses avanços, assim como a implementação de um sistema inteligente de fiscalização e 
legislação compatível para punir exemplarmente os crimes no sistema de trânsito paulista. 

Após análise das oitivas e da vasta documentação produzida pela CPI, ouvindo ainda as 
manifestações de Deputados membros da mesma, ficou evidenciada a necessidade do DETRAN 
SP promover: 

1- Estudos imediatos que viabilizem a transparência e a redução do valor que  é 
cobrado para a expedição da Carteira nacional de Habilitação  CNH e das taxas 
cobradas pela entidade. 

2- A apresentação para o público em geral de uma tabela de preços para todos os 
serviços que são prestados à população, que deverá ser praticada em todo o Estado 
de São Paulo. 

Para que o DETRAN aprimore suas ações no combate aos ilícitos e nos serviços 
prestados, entendemos ser fundamental: 

1- Fiscalizar: criar um sistema de fiscalização inteligente, que converse com a polícia, 
com as ouvidorias e com a sociedade civil é fundamental, 
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