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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

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 
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Operação Delta Fake, deflagrada com o intuito de investigar grupo de servidores 

públicos do Departamento Estadual de Trânsito em São Paulo.  

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 
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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 pessoa abre uma denúncia dizendo: “fui reprovado indevidamente, o 

examinador diz que não dei seta, mas dei”, e ele coloca como denúncia. 

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 
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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 vezes ele coloca sigilo e embaixo 

coloca: “atenciosamente, fulano de tal, telefone tal”. Então temos que ter cuidado para 

eliminar o dado pessoal, porque o interesse é só a 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 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 



5 
 

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 
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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. 
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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, 

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.  
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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. 
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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. 
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Ele não pode nesse período de um ano ter nenhuma infração de natureza grave ou 

gravíssima, senão ele tem que recomeçar o processo.  

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, 
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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.  
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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 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?  



13 
 

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 
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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.  
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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. 

 

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, todo mundo denunciou, alguém liga lá na ouvidoria: “quero 

saber o que resolveram”, ele vai encaminhar 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. 
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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, bastante. A 

parte de (ininteligível), que faz toda a parte de programação: “tem que fechar isso, tem 

que criar uma nova categorização”, e fechamos. Obviamente que os, eu chamo de 

queridos hackers internos, 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 
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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 utiliza, chegamos a verificar e custa quase três mil reais. Imagina 

falar: “compre esse equipamento de três mil reais”. Impossível, porque isso também 

inviabiliza o negócio dele. 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 dando feedback: “olha, precisa melhorar isso, 

aquilo”, e dar sugestão para o Detran. Eu acho que temos que 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. 
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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. 
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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 
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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 é liberado pelo 

Detran. Depois esse veículo está rodando na rua e a pessoa que é dono pensa: “espera aí, 

veio multa para mim”, e aí descobre que o veículo é dublê. Quer dizer, só depois que 

tem essa manifestação 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 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. 
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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 
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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 faço a parte da arrecadação. Eu dependo da secretaria me falar: 

“teve baixa na rede bancária daquela multa”, 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 tem que baixar no sistema do município, para poder 

fazer a baixa também. Por isso o pessoal fala: “tem que esperar baixar a multa no 

Detran em São Paulo”, e não é 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 para leilão, nosso sistema faz toda uma pesquisa 

relativa a esse veículo que está indo para leilão, então verificamos na Secretaria da 
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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. 
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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 



25 
 

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 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 



26 
 

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. 
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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 
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para apurar os escândalos do rodoanel; da Sabesp; da CPTM; da calha do Tietê; do FBE 

da educação. Nenhuma 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 reunião e falei: “eu tenho que ir numa CPI do 

Detran que é muito importante, e ela vai investigar e levantar os problemas dos 

escândalos de CNH”. De seis, quatro me falaram o seguinte, que 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 
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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. 

 

* * * 


