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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - DETRAN 

20.09.2017 

 

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.  
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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 
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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 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.  
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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 
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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 
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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 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, 
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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 isso; “Combate à Corrupção, denuncie aqui”. Abre 

um formulário eletrônico, a 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.  
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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 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 
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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 
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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 lá. Eu falei com 

ele: “Olha Maxwell, espera aí. Nós estamos 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 realidade”.  

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 
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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. 

 

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 
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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 
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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 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 



14 
 

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 possa eventualmente escolher. 

“Essa autoescola aqui não parece ter um ensino muito adequado porque reprova muito”, 

ou ela não propicia que o candidato se habilite para a direção de um veículo. Ou 

também 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 
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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. 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 
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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, 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.  
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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 



23 
 

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.  


