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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - DETRAN 

24.08.2017 

 

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

número regimental, declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas no Detran, com a suposta 

existência de uma máfia em esquema de emissão irregular na Carteira Nacional de 

Habilitação. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados; relator Marco 

Vinholi, Zico Prado, Roberto Massafera, Edmir Chedid e Cezinha de Madureira. Peço 

ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Hoje, conforme 

requerimento aprovado por essa CPI, ouviremos alguns servidores do Detran. Queria 

registrar e agradecer a presença de todos eles que compareceram a essa CPI, assim 

como foi na reunião anterior.  

Estão aqui conosco o diretor de habilitação do Detran, Sr. Raul Vicentini; a 

gerente de processos administrativos de habilitados e candidatos da diretoria de 

habilitação do Detran, Sra. Thais Barbarossa de Almeida Pacheco; o gerente de 

credenciamento para habilitação da diretoria de habilitação do Detran, Sr. Rafael Vitor 

Alcântara Neto; e o gerente operacional habilitação da diretoria de habilitação do 

Detran, Sr. Alexandre Cordeiro de Brito.  

Para explicar a todos como funcionará. Assim como na reunião anterior, 

ouviremos aqui inicialmente o diretor, o responsável direto até mesmo a quem os outros 

são subordinados, e se eventualmente essa Comissão entender que não é necessário 
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ouvir os demais, dispensamos após ouvir o diretor Raul. Quero convidar a já agradecer 

sua presença, o Sr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, para que tome 

assento na Mesa.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia nobre deputado, presidente dessa 

Comissão, Caio França e nobres deputados aqui presentes, assessorias, imprensa, todo o 

pessoal do Detran, todos os diretores e gerentes que aqui vieram. Sr. Presidente, tenho 

dois requerimentos que protocolei na Comissão agora. Eu julgo ser importante, até para 

elucidar e dar subsídios ao relator e a todos nós. É a o convite ao Dr. Gustavo Húngaro, 

ex presidente da Corregedoria Geral de Administração e atual ouvidor geral do Estado 

de São Paulo. O outro requerimento é para o atual presidente da Corregedoria Geral de 

Administração, Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho.  

Ocorre que em 2011 se detectou várias fraudes nessa área, o Estado tomou várias 

providências e a Procuradoria Geral abriu uma sindicância para que eles venham 

explicar aqui que providências tomara, e em função disso as providências que o Detran 

tomou. Quais servidores, e se constatados, foram demitidos, se a justiça tomou 

providência para demonstrar. Precisamos saber. Houve um problema em 2011, o que 

aconteceu? O que a Procuradoria e o Detran fizeram? Como está essa situação nos dias 

de hoje? Então eles podem vir aqui informar rapidamente.  

Eu sei que o prazo da CPI vai se extinguindo, mas para que até o relator possa ter 

subsídios para que vejamos as providências que o Estado tomou. Muito obrigado, 

excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Precisamos publicar, 

mas se houver consenso entre todos os membros da CPI, eu entendo que poderíamos 

fazer a votação desse requerimento. Pela ordem, deputado Roberto Massafera. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só não entendi se é convite ou 

convocação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É convite, para que possamos fazer no dia de 

hoje. Até porque todos têm vindo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para deixar esclarecido, 

todos têm vindo. Temos feito um convite, e salvo engano fazemos junto com uma 

convocação. Se a pessoa, o servidor não estiver aqui pelo convite, ele automaticamente 

é convocado. Mas como todo mundo tem vindo, assim como todos os servidores do 

Detran, imagino que o convite de maneira primária pode ser feito. Há concordância de 

todos os membros dessa CPI? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro eu quero registrar que tem 

concordância porque temos pressa, a CPI está andando. A segunda questão, deputado 

Massafera, é que a CPI tem todo o poder de convocar. Não é um privilégio para um ser 

convidado, a CPI tem esse poder. Agora o que nós decidimos aqui foi que primeiro 

convidamos, e se não vir depois... Mas é automático. Não se assuste, porque já está 

combinado assim.   

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então, mas o senhor está 

esquecendo um detalhe significativo. Nós sempre combinamos de fazer o convite, e em 

seguida a convocação. Mas ele disse: “Estou apresentando requerimento de convocação 

ou convite”, e eu estou dizendo que se for convite tudo bem. Se for convocação, precisa 

ser convocado com 24 horas e publicado. Só isso. A convocação não pode ser feita no 

ato, o convite sim. Essa é a retificação, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Questão burocrática.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, pela ordem, só para mostrar a 

importância desse requerimento de convite para que possamos votar hoje, já que existe 

esse acordo. No final de 2011 houve uma operação conduzida pelo Grupo de 

Inteligência da Corregedoria, e nem eu tinha conhecimento desse grupo lá.  
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É importante todos terem conhecimento, existe esse grupo da Corregedoria Geral 

de Administração que, em conjunto com o Detran e a Polícia Civil, flagrou atuação de 

uma quadrilha formada por servidores públicos, funcionários, terceirizados e 

despachantes cobrando propina para facilitar a liberação de documentos dentro da sede 

administrativa do Detran no centro de São Paulo. 14 servidores públicos, dois 

terceirizados e dois despachantes foram detidos e levados para a 2ª Delegacia de Crimes 

Contra a Administração Pública, e os cinco servidores presos em flagrante por 

corrupção passiva, formação de quadrilha e falsidade ideológica. 

Foram apreendidos 14 mil reais em espécie encontrados em salas de funcionários, 

foram reunidas provas consistentes mobilizando nove corregedores que apuraram a 

prática dos delitos, setores específicos foram investigados e os policiais apreenderam 

cerca de dois mil reais em dinheiro, fruto da cobrança de propina, o suporte aos Detrans 

no interior de São Paulo, com apreensão de mais 12 mil reais em espécie e os 

funcionários públicos presos em flagrante. Na ocasião o presidente da CGA, Gustavo 

Húngaro e o então presidente do Detran, Daniel Annenberg, informaram que a 

investigação continuaria em todos os setores do Detran, não só da capital, mas da 

Grande São Paulo. 

Passados esses seis anos, prosseguiu essa operação. Quais resultados tivemos 

nessa operação? É importante que eles venham aqui colocar para nós o trabalho que eles 

fizeram para combater essas fraudes. Por qual motivo após essa operação, não diminuiu 

a incidência das fraudes? Perguntas que até vamos colocar aqui. Depois houve a Carta 

Branca, a Delta Fake, o dedo de silicone, então precisamos ouvir esse pessoal para 

também sermos informados, e ir colocando essas perguntas para sabermos o que eles 

vêm fazendo para melhorar, e o que nós podemos ajudar nesse intuito, para que o 

Detran possa cada vez mais travar esse sistema que já existe há muito tempo. 

 

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

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Antes queria registrar a 

presença do deputado Celso Nascimento, que muito nos honra com sua presença, e dizer 

a todos os deputados que estamos ao vivo na TV Assembleia. Então antes de iniciar 
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com o Raul, queria convidar todos os demais convidados para que possam sentar aqui 

também, até para que possam não necessariamente usar a palavra, mas colaborar com 

ele em algum eventual questionamento que possa vir após a explicação do Raul. 

Pela ordem, deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só rapidamente concordar com a 

importância do requerimento do deputado Edmir Chedid, e cumprimentar meus pares, 

você e o Raul, que está fazendo um bom trabalho na diretoria de habilitação do Detran. 

Queria questionar qual é a data de finalização dessa CPI, uma vez que temos vários 

requerimentos aprovados para convocar e convidar pessoas. Que possamos fazer uma 

reunião até informal, antes da próxima reunião, para organizarmos isso. Para que 

possamos saber um calendário das pessoas que virão até o final dessa Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Com relação ao 

término da CPI, já com aprovação do seu requerimento de ampliação de prazo, vamos 

até dia 12 de outubro. Com esse pedido que o deputado Edmir fez, teremos que fazer 

pelo menos uma reunião a mais do que estávamos com expectativa, que era uma por 

semana. Vamos nos organizar para isso, e acredito que não tenha problema para os 

deputados. Temos feito reuniões todas as quintas-feiras, e o planejamento é continuar 

nesse dia até dia 12 de outubro, com a votação do seu relatório final. Até dia 12 de 

outubro já com a prorrogação máxima dessa CPI.  

Como eu apresentei um plano de trabalho para Vs. Exas., vamos ter que aumentar 

em algumas semanas para pelo menos duas reuniões, ou esticar um pouco mais essa 

reunião da quinta.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Então você já tem mais ou menos quem vai 

vir nesse período? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Isso. Como fizemos uma 

convocação já aprovada aqui, de bastante membros do Detran, inclusive outros 

servidores, já tem uma programação de convites. O Raul junto com os demais, por 

exemplo, já estava programado para vir hoje, assim como os demais têm programação. 
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Com essa nova convocação, se for aprovado aqui agora, vamos ter que estender um 

pouco mais na quinta-feira ou ampliar para duas reuniões em algumas semanas.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perfeito. Parabenizando o presidente pela 

organização. Só solicito que se puder enviar para nós, para estudarmos e programarmos.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, presidente. Só para 

esclarecer, porque não escutei direito. É dia dois ou 12 de outubro? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - 12 de outubro, prazo final da 

CPI.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A proposta aqui apresentada é de 

convite. Nós já não temos que votar? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vamos votar agora, só estou 

esperando para fazer os pedidos. Portanto, só para esclarecer, a secretaria está me 

informando que vamos enviar hoje ainda, a programação de todos os que já estão 

convidados. Então vamos votar os requerimentos do deputado Edmir Chedid. Antes 

queria anunciar e agradecer a presença do vereador Marcos Evangelista, de 

Guaratinguetá. Seja bem-vindo a essa Comissão. 

Requerimento do deputado Edmir Chedid, requerendo que seja convidado o Sr. 

Gustavo Húngaro, ex presidente da Corregedoria Geral de Administração e atual 

ouvidor-geral do Estado de São Paulo, para que venha depor a essa CPI. Em discussão. 

Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Outro 

requerimento também do deputado Edmir Chedid, requerendo que seja convidado o Sr. 

Ivan Francisco Pereira Agostinho, presidente da Corregedoria Geral de Administração 

para que venha depor a essa CPI. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Para iniciarmos, peço que o Sr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, 

use a palavra. Na outra reunião estabelecemos 15 minutos para que ele possa esclarecer 

sobre sua diretoria, e comentar sobre alguma fraude que ele conheça, e depois os 

deputados estão abertos para perguntas, e avaliamos se os demais servidores também 
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prestarão depoimentos. Portanto, agradeço mais uma vez pela boa vontade. Vossa 

Excelência, está com a palavra.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma 

saudação ao nosso presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Caio 

França; o relator, deputado Marco Vinholi; e demais membros da Comissão, deputados 

Zico Prado, Roberto Massafera, Edmir Chedid, Celso Nascimento; demais deputados 

presentes, vi agora pouco o deputado Davi Zaia; nosso vereador de Guaratinguetá. 

Saudar também os nossos servidores e diretores do Detran, nossos gerentes, a Thais, o 

Rafael e o Alexandre, saudando também os servidores da Assembleia Legislativa, a 

imprensa, a TV Assembleia. E me colocar à disposição para eventuais dúvidas com 

relação a esse procedimento da CPI.  

Antes disso eu gostaria de apenas passar para os senhores o organograma da 

diretoria de habilitação e suas competências. A diretoria de habilitação é regida por um 

decreto estadual de 2013, que criou a nova estrutura do Detran. É composta pela 

gerência operacional de habilitação, a gerência de credenciamento para habilitação. No 

caso a gerência operacional de habilitação quem responde é o Dr. Alexandre; a de 

credenciamento o Dr. Rafael; e a de processos administrativos de habilitados e 

candidatos é a Dra. Thais. Então basicamente a estrutura é composta por três gerências.  

No suporte técnico de condutores as atribuições da gerência são apoio às 300 

unidades do estado de São Paulo, mais as seções de trânsito e também as 20 

superintendências, todas dispostas nas regiões do estado, que totalizam a jurisdição do 

Detran composta por 20 superintendências e diretorias de unidades que compõem cada 

superintendência. Exclusão do RENACH, execução do mandato de segurança, bloqueio 

no Denatran, análise de processo de cadastro de militares e de CNH de estrangeiros, 

exclusão da CNH por duplicidade por lei de registro, suporte de ouvidoria, Disk Detran, 

Fale com Detran e assessoria de imprensa. Suporte técnico de pontuação também 

prestando serviços às unidades e superintendências, orientação e núcleo de fiscalização 

de candidatos e condutores, análise e julgamento de processos de suspensão de 

alcoolemia e também de cassação.  

A gerência de credenciamento, do qual o responsável é o Dr. Rafael, cuida 

exatamente dos credenciamentos de parceiros do Detran, que são o Centro de Formação 

de Condutores - CFCs, as autoescolas, o credenciamento de médicos e psicólogos, de 

examinadores de trânsito, no caso até editais de convocação regionalizados, 
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monitoramento de provas teóricas, que são aplicadas pelos CFCs. Temos lá um setor de 

fiscalização que cuida justamente da fiscalização das clínicas médicas e de psicólogos, e 

também do Centro de Formação de Condutores. E nós temos o núcleo de procedimento 

administrativo que é justamente o setor responsável pela instauração dos processos 

administrativos. Quem responde é a diretora ali presente, a Dra. Giovana.  

Finalizando, temos a gerência de processos, e quem responde por ela é a Dra. 

Thais. Então temos o núcleo de fiscalização de condutores habilitados, e a 

responsabilidade é pela instauração de processos administrativos em face de supostas 

irregularidades praticadas por condutores no processo de habilitação ou na Carteira 

Nacional de Habilitação. E também o núcleo de demanda judicial, ele é responsável 

pelo cumprimento das decisões judiciais. Enfim, eu gostaria de mostrar aos senhores, de 

forma bem objetiva, a estrutura orgânica da diretoria de habilitação. Antes de 

começarmos a ir fundo nas questões mais técnicas, gostaria de dizer que é importante 

uma CPI, porque é uma forma das pessoas conhecerem a estrutura do Detran. 

Eu ouvi agora o relato do deputado Edmir Chedid a um fato ocorrido em 2011, e 

posso garantir que o Detran mudou muito depois desse ano acerca dos procedimentos e 

da estrutura orgânica, de pessoal. Com relação ao que ocorria no passado, posso garantir 

que muito não ocorre agora no presente momento com relação a alguns procedimentos 

que foram criados não só no aspecto de controle, mas também com relação aos sistemas 

que temos desenvolvido junto as áreas competentes, principalmente na área de 

habilitação. Dizer que o Poder Executivo, e nós como um órgão dele - o Detran pertence 

a Secretaria de Planejamento - sempre quando temos o apoio do parlamento, e quando 

essa discussão vem à tona através da imprensa ou de uma CPI, acho muito importante 

que o parlamento cumpra sua missão, que é justamente fiscalizar.  

Aqui é a Casa do Povo e onde vocês representam o interesse do cidadão paulista 

que quer uma boa prestação de serviço e um atendimento mais célere, uma prestação de 

serviço de forma correta, que não haja fraudes. Mesmo porque o Detran é a porta de 

entrada para a cidadania. As pessoas quando recorrem até o Detran, e quando batem na 

porta de um CFC por exemplo, para adquirir a tão sonhada carteira de habilitação... E 

quem aqui já foi adolescente e já sonhou em obter a carteira de habilitação sabe que é 

importante na vida das pessoas. É um marco na vida das pessoas. Daí por diante elas 

conseguirão ter mobilidade, exercer alguns papéis de cidadania no que diz respeito a 

apresentação do documento, que já vale como RG e também como CPF. Todos aqueles 

dados já inclusos na Carteira Nacional de Habilitação. 
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Então quando o cidadão percebe e observa que existe o critério de que o Estado 

está vigilante para combater a fraude, e que essa porta de entrada você passa a imagem 

que o poder do Estado é permanente, em que o cidadão adquire um documento 

importante de forma legítima e correta, essa é a impressão que o cidadão de bem vai ter 

do Estado daqui por diante. Então a imagem do poder política do Estado também passa 

pela CNH. Então eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores para qualquer 

dúvida e esclarecimento, e dizer que nós em todo momento, seja convocação ou convite, 

para nós não importa o modelo ou forma, sempre nos colocamos à disposição do 

parlamento, da Assembleia Legislativa, e dessa Comissão. Portanto, fico à disposição 

para qualquer dúvida ou esclarecimento dos senhores com relação a nossa área de 

habilitação.  

 

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

já havíamos falado, vamos abrir para que os deputados possam se inscrever. O deputado 

Edmir Chedid já está inscrito e será o primeiro. Antes queria só passar a todos os 

convidados, ao Raul, a Thais, ao Rafael e ao Alexandre o Termo de Compromisso do 

Depoente, que declara que está falando a verdade e que garante a veracidade das falas 

de Vossas Excelências. Portanto, para iniciar com relação aos pedidos... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Não estou me 

inscrevendo, só quero entender. O Dr. Raul fez uma explanação e colocou ali a 

competência de cada um dos membros que estão na Mesa. Quando fizermos a pergunta, 

eu não sei para qual é a competência. Que eles respondam, mas que tenha o microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para esclarecer. Nós 

entendemos que como eles são subordinados ao Raul, seria fora de praticidade ouvir 

cada um deles individualmente sobre suas áreas.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Isso eu concordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Por isso que eles não vão se 

explanar, mas a partir do momento que você fizer a pergunta já vai direto para cada um 

deles ou o próprio Raul vai responder, e se precisar da ajuda deles, serão ajudados. 
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Lembrando que todas as cópias de requerimentos pedidos por Vs. Exas. lá atrás com 

relação a inquéritos, tudo que foi feito está à disposição. Portanto, com a palavra o 

deputado Edmir Chedid, primeiro inscrito para fazer questionamentos a qualquer um 

dos membros aqui presentes. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Sr. Presidente, deputado Caio 

França. Cumprimentar o Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran; a Sra. Thais 

Barbarossa de Almeida Pacheco, gerente de processos; o Rafael Vitor de Alcântara, 

gerente de credenciamento de habilitação; e o Sr. Alexandre Brito, gerente operacional 

de habilitação da diretoria. A diretoria inteira está aqui, o comando do Detran. Agradeço 

pela presença dos senhores. Vamos tentar entender esse processo. 

Eu acho que o intuito da CPI é ajudá-los no que for necessário. Já disse isso 

quando o presidente veio aqui. Pelo menos a intenção desse deputado, e acredito que de 

todos. Queremos acabar com essa fraude de privilegiar pessoas. Vimos no passado as 

denúncias de propinas, e queremos ajudar. E também verificar as finanças do Detran 

logo mais, para sabermos. O Detran é um grande arrecadador, e no fim sempre falta 

dinheiro, inclusive para ele aperfeiçoar seus sistemas. Temos que tratar disso inclusive 

no orçamento. Mas vamos lá. Vou fazer o questionamento e quem for da área responde.  

Senhores, segundo o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de 

Condutores do Estado de São Paulo, a obtenção de uma CNH na categoria AB, moto e 

carro, custa em média dois mil reais. Desse total, cerca de 5% são taxas do Detran, e o 

resto é pago diretamente aos prestadores de serviço como autoescolas, médicos e 

psicólogos. Esses preços não são tabelados pelo Detran? Por isso o Detran-SP não pode 

interferir na relação comercial entre o estabelecimento e o candidato, que terá que 

acionar os órgãos de defesa do consumidor, caso sintam-se prejudicado?  

Não obstante a fiscalização do Detran a fim de coibir fraudes e irregularidades no 

processo de habilitação, esse problema tornou-se reincidente. Os custos cobrados para a 

habilitação não estão muito altos, especialmente pelo fato de se tratar de um serviço 

público, e para grande parte dos candidatos é uma necessidade, e não um luxo? Todos 

nós sonhamos em tirar carteira de motorista. Quando temos 15, ficamos sonhando que 

vão mudar a regulamentação para 16, quando fazemos 18, falamos: “puxa, passou tão 

rápido”, e quando passamos dos 40 falamos: “por que não voltamos ao tempo?”. Mas 

como já colocou o presidente, a maioria é necessidade, e não luxo. Você tem que ter 

documentação. 
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Se esses serviços fossem tabelados, ou se parte da prestação de serviço fosse 

realizada diretamente pelo Detran, o candidato não teria condições mais vantajosas? E 

nessa hipótese, não inibiria a ocorrência de fraudes? Os serviços terceirizados como 

emissão de CNHs, não dão maior ensejo a fraudes no processo de emissão? Que 

garantias o Detran mantém para evitar essas irregularidades, e que tipo de fiscalização é 

exercida? Existe um chamamento para que essas autoescolas cumpram para que possam 

ser credenciados pelo Detran, os médicos, todas as pessoas que prestam serviços? E vou 

a outras perguntas que me chegaram agora, que a assessoria me passou. 

Quantas CNHs são emitidas por mês? Sobre as reprovações, quantas são por 

exame médico, pelo psicotécnico, pelo exame técnico e pelo prático? Como é feito o 

controle dos examinadores? Existe um acompanhamento estatístico de reprovação e 

aprovação por operador do sistema? Esse fulano de tal reprova tantos e aprova tantos, e 

de que área do estado, de qual autoescola é. No caso de reprovação, quais os tramites, 

cursos e custos que o reprovado tem?  

Esses custos, o quanto é taxa do Detran do estado e da autoescola? Porque 

também chegou ao nosso gabinete, e depois posso até trazer a pessoa aqui, se a CPI 

desejar. Ela foi reprovada três vezes e está tendo que pagar tudo de novo, é a 

informação que ela nos deu. “Estou tendo um custo exagerado, fui reprovada e tenho 

que fazer de novo. Vou ter que pagar tudo de novo?”. Quer dizer, como fica isso? O 

custo fica elevadíssimo. A reprovação também é motivo de fraude? Não estou querendo 

alegar que é. Nós temos um grande problema também, que está nas autoescolas. 

Corrupção existe em todo lugar desde que o ser humano apareceu no mundo, mas 

precisamos tentar coibir e diminuir índices. Não estou acusando ninguém, mas trazendo 

depoimentos. Acho que os senhores também trabalham todo dia para tentar coibir isso. 

Então ficam aqui as perguntas que fiz, para que entendamos um pouco melhor 

disso, e ouvir dos senhores a explicação. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Queria anunciar a 

presença do deputado Jorge Caruso, membro titular dessa CPI, que muito nos honra 

com sua presença. E mais uma vez reforçar que as inscrições estão abertas. Já estão 

inscritos os deputados Marco Vinholi e Roberto Massafera para fazer perguntas. Então 

com a palavra, Sr. Raul Vicentini. 
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O SR. RAUL VICENTINI - Gostaria de também fazer uma saudação ao 

deputado Caruso. E tentar responder todos os questionamentos, que não são poucos, 

com relação ao processo de habilitação. 

Primeiro que temos um ordenamento jurídico. O Detran-SP se obriga a cumprir as 

determinações e resoluções do Denatran. Então o processo de habilitação tem todo seu 

respaldo jurídico com base numa lei federal, inclusive com relação ao número de aulas, 

procedimentos e a questão das taxas. Com relação as taxas de médicos e psicólogos 

você tem uma tabela, é um custo fixo de taxas que o condutor tem que arcar. E quando 

diz respeito às aulas práticas e ao processo de habilitação junto ao CFC, você tem um 

acordo comercial entre o aluno e o proprietário da autoescola. É evidente que também 

tem uma taxa quando você reprova, acho que de 30 reais, para o Detran. Você tem um 

custo operacional dos CFCs. Quando você tem uma hora/aula de 50 minutos, você tem 

um custo de combustível, do instrutor, e isso demanda um custo mínimo que a CNH 

deve ter. 

Eu ouvi o senhor dizer em cerca de dois mil reais em média. Quando há uma nova 

reprovação é evidente que o aluno passa por um novo clivo de aulas também, e acaba 

gastando um pouco mais. O que ouvimos dizer é que é uma média de 1500 a três mil 

reais, dependendo do CFC e do esforço do aluno com relação ao tempo que ele vai se 

dedicar para ficar preparado para o exame. No caso de AB, moto e carro. Daí ele vai ter 

que passar pelas aulas de moto, de carro, e isso requer um custo de combustível, de 

pagamento da estrutura do CFC. Enfim, como o CFC é um órgão delegado e 

credenciado por nós, consideramos o CFC como um parceiro do Detran. Logicamente 

que ele segue todas as regras e procedimentos junto ao Detran, e temos alguns 

instrumentos de controle do Detran-SP, mas sempre seguindo o ordenamento jurídico 

com relação ao que determina as resoluções do Denatran. 

Então quando você prevê lá o número mínimo de 24 horas/aulas, não somos nós 

que determinamos isso, mas justamente o Denatran. Está se discutindo agora a 

reformulação da Portaria 168 em Brasília. Vamos ter agora uma consulta pública em 

São Paulo dia seis de setembro. Pela nova determinação do Denatran, é muito provável 

que esse número de aulas aumente. Em alguns casos, como categoria D e E, você tem 

que ter aulas teóricas e práticas específicas. E você também tem as aulas teóricas, não só 

práticas. Portanto, que existe um custo para o cidadão é fato. 

O que temos feito para tentar fazer com que o aluno pague o que é correto? 

Realmente empreender nossas fiscalizações para que você tenha um pouco mais de 
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transparência na questão dos exames. Na questão das provas teóricas, hoje é o Detran 

que as aplica na primeira habilitação, então isso também evita as fraudes. Na verdade, 

são nossos servidores que fiscalizam, então você tem ali a noção exata do conhecimento 

do aluno, o que evita a questão de analfabetos, fraudes, algo que acontecia no passado e 

era possível. Não estou dizendo a questão da reciclagem junto aos CFCs. Essa quem 

aplica é o CFC. Nós aplicamos as provas teóricas.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para eu entender, porque posso ter 

perdido. Você disse que quem determina as horas práticas? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - O Denatran é o órgão que regulamenta, e os Detrans 

dos estados têm que cumprir a normativa.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, mas quem determinas as horas práticas 

ou teóricas é o Denatran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, seguimos exatamente as determinações do 

Denatran. Por exemplo, agora existe na discussão da Portaria 168 um aumento das 

horas/aulas na parte prática e também nas aulas teóricas. Salvo engano, nessa nova 

portaria, vai de 24 para 36, é isso? Específicas chegam a 60 horas/aulas. Portanto, quer 

dizer, a tendência é que o custo da CNH aumente e passe desses valores que o deputado 

levantou, mas não por conta do Detran-SP. Os CFCs são obrigados a cumprir 

determinação prevista junto ao Denatran, e os Detrans estaduais são obrigados a 

cumprir. 

Com relação a reprovação e índices de aprovação, tem também um cumprimento 

de uma resolução do Denatran em que os CFCs que não cumprirem com o número de 

um percentual estatístico de aprovação, podem perder o credenciamento. Isso era para 

ser cumprido há um ano e já prorrogou para 2021. Portanto, quem disciplina isso 

também é o Denatran. Agora se você me perguntar se temos a estatística exata do 

número de aprovações e reprovações, em média isso chega por banca de examinadores, 

relativo por região, mas em torno de 55% de reprovação e 40% de aprovação, casos de 

30% de aprovação. O aluno tem uma nova chance de ser aprovado ou não, então você 

tem uma estatística do primeiro, segundo e terceiro exame. Evidente que quanto mais 

aulas ele faz, mas vai se preparando e a chance de passar é maior.   
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Ainda com relação às taxas, não sei no mote do seu questionamento, mas essas 

taxas fixas você não consegue tirar do custo operacional da carteira.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me permite? O que estou querendo 

demonstrar é o seguinte. O Detran recebe uma taxa pequena, ele faz o papel de 

prestador de serviço. Claro que os CFCs têm seus custos do automóvel, da pessoa para 

dar treinamento, para ensinar a pessoa a dirigir, dar aula, fazer todo o papel que eles 

fazem lá. Gasta gasolina, tudo aquilo. Tudo bem. O que estou querendo entender aqui e 

dar subsídios a nós é, o que podemos fazer para diminuir esse custo? 

Segundo, já que 50% é reprovado, ele tem que pagar tudo de novo para a 

autoescola, todas as taxas. Tudo bem. Mas se ele não aprendeu, muitas vezes se 50% é 

reprovado, quem está dando aula está preparado para isso? Porque 50% é muito alto. Se 

nós deputados erramos em 50% no que fazemos, não voltamos para cá nunca mais. Se o 

senhor errar 50%, não vai ocupar mais cargo público algum. É o que estou querendo 

colocar. O que nos dá impressão e o que nos parece, e isso pode ser no país inteiro, é 

uma máquina de reprovação para que haja um ganho por parte de pessoas, e aquele que 

quer ter a carteira de motorista seja penalizado com recursos financeiros. 

Então pega o caso dessa moça três vezes reprovada. As taxas do Detran são 

baratíssimas perto do que custa o CFC. Então queremos entender se vocês estão 

analisando isso, vendo se a autoescola às vezes não está aplicando um procedimento que 

não é bom. Estão tomando providências com essa autoescola? Com a pessoa do Detran 

que verifica isso lá, estão olhando? Onde existe dinheiro, existe problema. Minha 

família tem empresa de ônibus há 60 e poucos anos, meu avô era motorista, meu tio 

cobrador, meu pai não sei o que, eu já fui mecânico e aprendi tudo lá. Onde tem 

dinheiro, movimentação, temos problema, porque o ser humano é o ser humano. Então 

que providências estão sendo tomadas para verificar que tal autoescola não está sendo 

correta com seus clientes? Para não dizer que eles estão tratando seus clientes de forma 

corrupta. 

Que providências o Detran toma por essa talvez curva? Existe uma estatística? Os 

próprios funcionários do Detran estão envolvidos e de comum acordo com essa 

autoescola? De repente vocês trocam que quem cuida de tal escola não vai mais e vai 

tomar de outra, ou é um sistema por sorteio, cai para a área de vocês e não tem um 

único examinador para determinada autoescola e cidade? Há um rodizio para que não 

tenha problema? É isso que estou querendo chegar. Que existe, existe. Pode não estar 
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dentro de vocês, mas em outra ponta, no prestador de serviços. Mas que o cliente está 

sendo lesado, está sendo. Muitas vezes quem pode levar a culpa em função disso não é 

só a autoescola, mas o Detran, e por consequência nós deputados que temos obrigação 

de fiscaliza-los. 

É isso que estou querendo entender e verificar o que vocês têm lá. O relator de 

repente propor, no momento que achar mais oportuno. É entender esse processo para 

não errarmos, para arrumarmos. Ninguém quer punir o dono da autoescola e todas as 

pessoas que trabalham. Mas se não estiverem fazendo um trabalho decente, que o 

façam. Achamos uma solução. Que os que não fazem, sejam punidos. E assim por 

diante. É isso que estou querendo dizer aqui. Um aluno ser reprovado três vezes pela 

mesma autoescola, desculpa, ou ele tem algum tipo de problema muito sério ou a 

autoescola não ensinou. Ele ter que pagar três vezes pela mesma coisa. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Me permite um aparte? Eu me 

lembro quando tirei minha carta, na época você fazia o curso na autoescola, mas quem 

te examinava era um delegado credenciado ou coisa parecida. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tínhamos um medão, porque respeitávamos 

as autoridades.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É, era um exame difícil. Atualmente 

fui renovar minha carta e fui fazer o exame médico.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Foi aprovado excelência? Não no exame 

médico, no prático. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Lá atrás fui aprovado. Agora fui 

renovar a carta e no exame médico uma médica de 30 anos, que nem me conhecia falou: 

“Que letra é essa? Fecha um olho”. Na hora que fechei o olho, no outro eu não 

enxergava direito. Ela falou: “O senhor tem que usar óculos”, e me reprovou 

exatamente no exame médico. Eu entendi perfeitamente. Aí posteriormente minha carta 

foi suspensa porque os carros da minha mulher e das minhas filhas estão todos no meu 

nome, e pelas multas delas tive a carta suspensa. Tive que ficar com ela seis meses 

suspensa e fazer o curso. 
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No curso você tem uma prova toda digital. Fiz um treinamento e tinha que fazer 

25 pontos, e fiz 26. Então queria dar o seguinte testemunho. Hoje a nossa escolaridade 

está muito ruim, a molecada está despreparada para ler e entender. Eu não quero elogiar 

nem nada, mas você que tem uma empresa de ônibus e está selecionando seus 

motoristas, é muito bom eles passarem por isso, porque o que temos de acidentes pelo 

cara não estar preparado nem para fazer aquele exame, que é digital. Eu concordo muito 

com o que você está falando, que se foi reprovado as tarifas talvez tenham até que ser 

diferentes, mas eu quero elogiar porque na verdade, a grande massa que vai tirar carta, 

está despreparada e desqualificada para isso.    

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só um aparte. Eu acho que o deputado Edmir 

está no eixo que interessa para todos nós aqui. A autoescola tem vantagem em reprovar, 

ela deveria ser punida. O cara não passou porque ela não soube dar aula. O que o Detran 

faz diante disso? Minha filha foi reprovada duas vezes e na terceira falou que não ia 

mais. Eu não fui lá dar carteirada dizendo que era deputado, mas um cara da autoescola 

de São Matheus sabe que sou deputado, avisou e ela passou. Isso não é sacanagem? Na 

outra ela passou. Eu não fui pedir, porque não vou fazer isso, mas passou. Então não 

tem nada que puna a autoescola. Nada. Eles ficam à vontade, podem cobrar o que 

quiser.  

Eu reprovo dez vezes, estou exagerando Massafera, mas é uma questão que nós 

temos que pensar nisso.   

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a minha proposta é o seguinte, 

que essa sugestão saia daqui no sentido de aquele que passou pela autoescola e foi 

reprovado, no exame seguinte não deveria pagar as mesmas custas do inicial, deveria 

pagar bem menos. É esse o ponto de vista que estou sugerindo, de se estudar.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho importante essa colocação até para que 

todos entendam. Só vou citar como exemplo, essa moça após a terceira reprovação teve 

que pagar tudo de novo, inclusive o teórico que ela já tinha sido aprovada. Ela foi 

aprovada no teórico e tem que pagar de novo? É isso que temos que avaliar e verificar 

aqui. O deputado Massafera está correto, temos que ter rigidez. Não podemos ter gente 

dirigindo que não saiba dirigir; são acidentes, vidas humanas. Vemos o que se perde de 

vidas ao longo do ano, e quanto custa isso para o Estado, uma pessoa paraplégica. Nós 
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temos uma deputada aqui que sofreu um acidente e contraiu seu problema. Nós temos 

que ter rigidez e verificar isso. 

O que temos que entender é o seguinte, reprovar alguém que possa ter passado 

para cobrar e ganhar de novo é sacanagem, como o deputado Zico Prado se referiu. É 

isso que temos que arrumar, achar uma forma. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria ouvir a opinião do Detran sobre 

isso, porque é muito fácil falarmos aqui e depois o Detran ficar lá, nós não sabemos o 

que vai acontecer. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Detran nesse debate que 

estamos fazendo aqui.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A cobrança daquilo que já foi cobrado, para 

que cobrar de novo? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para terminar, porque aqui estamos mais 

num debate. Presidente, eu acho que esse debate entre nós ajuda e é rico porque não 

estamos aqui só se inscrevendo como se fosse sala de aula. Aqui somos todos adultos e 

sabemos o que queremos. Mas o que eu queria dizer aqui é que, ou apresentamos no 

relatório final alguma sugestão, mas temos que ouvir o Detran. Ele tem que cumprir as 

normas do Denatran. Cumprindo essas ordens, se tiver algum absurdo lá todos nós aqui 

temos contato com deputados federais e vamos mexer lá também.  

Então o que quero dizer aqui é que chegamos à conclusão de que o filho do pobre 

não vai tirar carteira. Três mil reais? Filho de pobre não tira carta.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ainda bem que a justiça eleitoral hoje é rígida 

né? Parou aquele negócio de pedir carta de motorista para candidato a vereador. Se pede 

o candidato já fala que não dá para pagar, a justiça eleitoral impede e tal. Porque ano 

passado não era só a botina, mas a carteira de motorista. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria ouvir a opinião do Dr. Raul, 

porque essa questão é muito simples. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só o deputado Caruso, e 

depois vou pedir para que o Raul possa usar a palavra. Depois continuamos as 

inscrições dos deputados.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Boa tarde a todos, obrigado presidente. 

Desculpa por chegar atrasado. Um grande abraço ao Raul, nosso amigo que está aqui. 

Dentro dessa linha vou fazer um testemunho, porque tenho um filho que tirou carta 

recentemente. É um acho que é um macete que as autoescolas fazem do bem, mas 

também do mal. O grande problema que ele relatou para mim foi o seguinte, quando 

você vai fazer aula numa autoescola hoje, pelo sistema implementado você coloca a 

digital no início e no final. Metade do curso e dos dias que ele fez, o sistema caiu. A 

autoescola fala que o sistema cai por culpa do Detran, não sei se é verdade ou não. O 

que eles fazem na prática?  

Você vai lá, coloca o dedão no início e cai no meio da aula, e no final ele não 

pode completar a aula. Aí eles convocam os alunos e fazem com que eles voltem num 

outro dia para recomeçar ou fingir que tem aula, porque na verdade a aula já foi dada e é 

só para colocar o dedão no final. É um macete hipoteticamente até justo, porque o aluno 

já cumpriu a aula. Mas da mesma forma que isso é utilizado para corrigir esse erro do 

sistema para o bem, também pode ser utilizado para o mal. Nada impede que essas 

autoescolas estejam fazendo o cara colocar o dedo, o cara não faz nada e coloca o dedo 

no final.  

Estou vendo a discussão, e é muito bacana essa questão de que quem é reprovado 

o Detran arrecada com a nova inscrição, mas me parece que o grande problema pode ser 

o inverso. Da mesma forma que temos um grande número de autoescolas que reprovam 

muito, possivelmente temos um grande número de autoescolas que está aprovando 

muito. Temos que observar isso. Se há uma canalização de corrupção e erros, estão nas 

aprovações, como era antigamente com a luva no dedo para fingir, e aquela coisa toda. 

Acho que esse é o foco que temos que impedir, que maus condutores vão para a rua. Se 

tem escola aprovando pouco, ou elas não entraram num sistema corrupto ou você tem 

um nível social mais baixo, tal qual qualificação de escolas como foi feito. Não sei se 

isso é reflexo disso ou não. 

Mas eu gostaria de saber do Raul se existem denúncias com relação a todas essas 

autoescolas, de uma ou outra, que uma aprova mais que a outra, denúncias de 
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favorecimentos de autoescola, e não no sentido inverno. Eu queria saber justamente 

daquelas que eventualmente aprovam mais e por que fazem isso. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Vou começar pelo questionamento do deputado 

Zico Prado com relação a reprova. Primeiro que existe apenas uma taxa que é paga na 

reprova, então se de repente na segunda oportunidade do exame ele foi reprovado, na 

terceira ele não pagaria. É uma taxa única. Eu entendo até a preocupação do senhor com 

relação a essa situação por conta da... Alguns alunos, quando você vai procurar qualquer 

instituição de ensino, sejam um CFC ou outra instituição em outra área, o mercado vai 

regular aquelas com maior condição ou índice estatístico de aprovação, de boa formação 

do condutor. Então sempre recomendamos que o cidadão procure um CFC que 

realmente tenha credibilidade, que faça as aulas de forma correta como o deputado 

Caruso mencionou agora, na questão de você abrir e fechar aula.  

Esse instrumento de controle é justamente para saber se o condutor está tendo a 

formação devida. Foi um mecanismo que o Detran desenvolveu para que haja um 

controle para que realmente o aluno cumpra a carga horária. O Detran hoje é todo 

linkado com a Prodesp, quando acontece uma queda no sistema evidente que existe um 

mecanismo, uma ferramenta de chamada geral. Quando cai o sistema, cai no estado 

todo. Caindo no estado todo, nós não podemos penalizar o aluno que fez aula. Então os 

CFCs informam das aulas dadas naquele período e nós acatamos por conta do sistema 

falho que a Prodesp administra, e com base nisso validamos a aula para não prejudicar o 

aluno.  

Nesse processo o que nós temos feito? A partir da segunda quinzena do mês de 

setembro é bem provável que publiquemos a portaria das aulas e exames monitorados. 

É justamente a detecção de dados por sensores, telemetria, o trajeto, se o aluno deu seta, 

não deu seta. Não só da aula, mas também do exame. E daí você também vai ter um 

mecanismo contraditório a partir de setembro. Você concorda que por exemplo, hoje é 

quinta-feira e no estado inteiro devemos ter umas 150 bancas examinando alunos. É 

humanamente impossível nós Detran controlarmos todo esse procedimento de 

habilitação e exames, embora toda fiscalização nossa seja muito presente quando você 

tem justamente a denúncia. 

Toda vez que tem uma denúncia com relação a um número excessivo de 

reprovação ou aprovação nossa fiscalização vai in loco na banca, fiscaliza ou toma a 

banca para saber se procedia de fato a denúncia, principalmente quando o número de 
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reprovação ou aprovação é grande. Então esse mecanismo nós conseguimos na medida 

do possível, com nosso pessoal e fiscalização para poder atuar firmemente. Eu posso 

garantir a vocês com tranquilidade que todas as denúncias, tudo que é levado até a 

ouvidoria e levantado via nossa auditoria é apurado in loco, 100% das denúncias. E 

quando há em algum lugar do estado, por exemplo, tiveram algumas ordens de serviços 

que vão chegando, e na medida do tempo a fiscalização vai atuando e instaurando 

procedimentos e processos.  

No caso do dedo, da abertura e fechamento de aulas, só esse ano foram mais de 

200 autuações, quase o dobro do ano passado no mesmo período. Nós ainda estamos em 

agosto e já autuamos mais CFCs esse ano que todo o ano passado, num período de sete 

meses. Quando o CFC é autuado, o deputado Edmir fez uma pergunta muito clara, o 

que é feito? Antes da Portaria 111, que disciplinou esse procedimento de investigação e 

de autuação, como era feito? A autoescola era bloqueada por um período e dizia o 

seguinte: “Estamos sem sistema”, mas na verdade a autoescola estava bloqueada, 

suspensa por 30 dias. Com a Portaria 111 nós estamos obrigando que o CFC feche as 

portas, ele é obrigado a ficar fechado naquele período de suspensão.  

O que pode desencadear esse período de suspensão? Pode acontecer que o CFC, 

no curso do processo, evidente que vai ter um procedimento de ampla defesa e 

contraditório, os opinativos do processo administrativo, mas o CFC pode ter seu 

registrado cassado, isso no âmbito da nossa diretoria. Vários CFCs já foram cassados. 

Uma vez cassado, ele fica cinco anos desabilitado sem poder praticar atividade. O 

instrutor fica dois anos sem poder desempenhar suas funções, e também o diretor de 

ensino. Isso acontece sempre, é corriqueiro para nós, podermos fiscalizar, autuar, 

suspender, bloquear e cassar o credenciamento do CFC que faz a coisa errada. 

Então quando chegamos lá, e estou há seis meses, temos tido uma presença muito 

efetiva no que diz respeito a atuação de fiscalização junto aos CFCs que sabemos que 

não fazem a coisa correta, não formam o condutor da forma que têm que formar. Na 

medida em que os processos vão andando... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só pela oportunidade, quantos CFCs têm 

hoje? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Temos 4.700 CFCs no estado.  
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, os que têm multas. Como vocês 

controlam? Vocês vão aplicando multa e ele não tem penalidade? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Tem penalidade, ele pode perder o registro e ser 

cassado inclusive, sem exercer atividade por cinco anos. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quantas vezes vocês podem detectar que ele 

estava com procedimento incorreto? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Temos uma normativa no que diz respeito a 

fiscalização, quando você pega uma aula aberta e depois ele é reincidente. Na 

reincidência ele pode ser cassado.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Essa normativa é estadual ou federal? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - É uma regulamentação do Detran-SP, é uma 

atribuição nossa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Seria legal ter essa normativa 

para mandar para nós. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Posso fazer uma última pergunta com 

requerimento ao Dr. Raul? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Raul, ainda dentro da fala do 

deputado, o assunto deve ser o mesmo.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Quando o senhor falou de banca que 

examina, são quantos membros? 
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O SR. RAUL VICENTINI - Depende do município. Tem municípios menores 

com poucos exames, outros como a capital e Grande São Paulo... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Aqui na capital são quantos? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Para vocês terem uma ideia, são 50 mil primeiras 

habilitações por mês no estado de São Paulo. Na capital são 12 bancas.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E nesse cruzamento de dados, a partir do 

momento que há os números das piores autoescolas, também presumo que há das 

melhores. Ao mesmo tempo no banco de dados de vocês, se pegarmos a capital que é 

um exemplo mais claro, os alunos da autoescola A, que é campeã da capital, já houve 

uma checagem, um cruzamento de dados para ver se eles costumeiramente vão na banca 

A, B ou C? É possível, por parte do Detran, fornecer a essa CPI uma relação das 30 

melhores autoescolas que mais aprovaram, e quantas aprovaram no estado, e as 30 

piores? Até para ouvirmos por que elas são tão ruins, se elas vêm falar: “Somos ruins 

porque não participamos do sistema”. Podemos ter todo o tipo de resposta aqui. E ao 

mesmo tempo os dados pertinentes a essas aprovações, e a que bancas elas pertenceram. 

Esses números seriam muito importantes para nós, para termos dentro dessas 30 mais e 

30 menos um universo de amostragem daquilo que possa estar acontecendo.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós temos uma distribuição regional em São Paulo, 

evidente. O CFC da Zona Leste acaba fazendo sua banca onde tem base, então você tem 

da Zona Norte, Interlagos e por aí vai.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas pelo menos as cinco melhores e piores 

da capital, para termos um universo.   

 

O SR. RAUL VICENTINI - Estamos começando a compilar essa base de dados 

estatístico, mesmo porque já é um preparo para que cumpramos a regulamentação do 

Denatran. Na verdade, a partir de 2019 vamos ter toda essa base de dados estatísticos. 

Será aplicada uma penalidade para aqueles CFCs que não consigam atingir o índice 

percentual de aprovação. Nem sempre quem aprova mais é o melhor CFC, e nem 

sempre quem reprova mais é o pior. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Eu queria saber por que elas são tão boas, e 

se curiosamente são sempre os mesmos examinadores. Precisamos desses números. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Com relação aos examinadores nós temos o 

sistema, que fazemos rodizio.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para confirmar então, quem escala essa 

banca? São vocês? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - No sistema da Prodesp é aleatório. Tem algumas 

bancas, inclusive como exigência do Ministério Público, que quem aplica o exame são 

os nossos agentes de trânsito. Na realidade, é o nosso servidor, o próprio funcionário do 

Detran concursado. Enfim, onde tem agente credenciado temos um rodizio aleatório, 

como é o caso da questão dos médicos. Antes o CFC indicava um médico, e hoje 

criamos a divisão equitativa, você não tem relação com o médico. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas só por curiosidade, do que o senhor 

mandar para nós a relação, e se pegarmos um exemplo da autoescola que mais aprovou 

na Zona Leste, a autoescola X. Se depois pedirmos que dos mil alunos aprovados da 

autoescola X, curiosamente qual foi o funcionário que mais aprovou de todos esses, 

vocês têm esses dados?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós temos a relação de todos, de quantas 

aprovações e reprovações. É possível levantarmos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Caruso, já faz um 

requerimento com essa informação.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado Edmir, não sei se eu deixei alguma 

pergunta. É que o senhor fez tantas perguntas. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - As perguntas são importantes porque também 

vamos conhecendo o sistema. Não somos profundos conhecedores de tudo, então 

queremos entender. Então queria pedir aos senhores que se pudessem encaminhar tudo 

isso que os deputados pediram aqui, o que estou solicitando também, se tem esse 

gráfico e estatística de quantos são reprovados ou aprovados no exame médico, 

psicotécnico, no técnico, no prático. Verificar quais são essas autoescolas que mais 

reprovam e aprovam, para darmos uma olhada nisso, temos que fazer um mutirão aqui 

de trabalhar e surgir propostas para aprimorarmos o trabalho. Mudar as taxas é uma 

proposta. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O Caruso pediu cinco, acho que cinco... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho que eles devem ter lá, o sistema é bom, 

deve ter tudo. Se não tiver tem que mudar o sistema para ter tudo isso. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, porque quanto mais tivermos, mais temos 

conhecimento da região. Dá para passar pelo menos na porta da autoescola sabendo de 

quem ela é. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu queria sugerir o seguinte. Essa pessoa que 

foi reprovada três vezes por uma autoescola de São Paulo se propõe a ir até vocês, claro 

que vai estar nervosa, mas ir lá fazer um novo teste com vocês, para ver se o problema é 

na autoescola que está querendo cobrar toda hora tudo de novo, ou se é ela mesma. 

Então deixo aqui a posição para os senhores, para vermos como faríamos isso, até 

porque serviria para verificar se a autoescola está agindo com má fé ou se é o aluno que 

não tem condições necessárias para obter a habilitação.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, é bom que você saiba que não somos 

nós, mas o Denatran. Existe um período de 12 meses para que a pessoa cumpra o 

processo de habilitação. Eu não sei se é o caso dessa pessoa que foi reprovada três 

vezes, mas quando ela ultrapassa esse período é evidente que a lei determina que ela 

faça todo o processo novamente. Pode ser esse caso também.  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho que temos que pegar esse caso e 

verificar. O que nos interessa é o seguinte, essa CPI deseja que a pessoa faça o exame 

para verificar se a autoescola que ela fez tem problemas ou não tem. Nós temos que 

ajudar a diagnosticar o que é. Se ela vai ter a carteira ou não vai, se tem que esperar o 

prazo, a legislação deve ser cumprida. O que nós gostaríamos é que ela fosse lá, com 

técnicos de vocês, alguém da Assembleia aqui acompanhar, e verificar se o 

procedimento está sendo feito corretamente. A pessoa pode ser habilitada ou não? Até 

para fazermos um teste. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós podemos nesse dia quando ela for fazer esse 

exame, enviar nosso aparato da fiscalização para acompanhar o teste sem constranger.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu gostaria que fosse em outro lugar. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Depende. Se o processo for num determinado 

município, ela vai ter que concluir lá. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vou fazer outra proposta para facilitar. Eu 

gostaria de sugerir que uma pessoa fizesse todos os procedimentos de exame. Não é 

curso prático, não precisa fazer mais nada disso, para que a CPI acompanhasse como é 

feito. Que isso fosse na sede de vocês, independente de quem é a pessoa e de que cidade 

ela seja. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - O senhor está falando do exame prático? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É o prático que vem sendo reprovado, mas se 

for o caso, fazer todos. Senta lá, alguém da nossa CPI vai acompanhar, até para 

conhecer o sistema. E nós vamos avaliar se o aluno é bom ou ruim, para depois 

trazermos para vocês e mostrar o que vem acontecendo, para elucidarmos se melhora, se 

tem alguma má fé de alguém ou não. É isso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - É que na essência fica o conceito de que se 

a autoescola não se junta com algumas pessoas do Detran, essas pessoas dificultam um 

pouco o exame.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vamos dar 

continuidade com as inscrições. Está inscrito o deputado relator Marco Vinholi. Vou 

estabelecer dez minutos para cada membro da CPI, para que possa utilizar a palavra, e 

os apartes estão contabilizados dentro dos dez minutos. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Muito bem, vou tentar tomar menos que os 

dez minutos e separar mais tempo para as respostas. Primeiro solicito a nossa técnica se 

depois pode mandar uma transcrição da CPI, uma vez que esse debate foi muito rico. 

Depois para a produção do relatório esses dados serão fundamentais. Também peço 

cópia aos deputados da apresentação que o Raul fez. Se puder enviar para nossas 

assessorias é importante. 

Estudando um pouco do processo a essa altura e muito do que se falou aqui, eu 

queria relatar um pouquinho das três operações, um pouco da do Malcom que acabou 

gerando essa CPI, da Carta Branca e da Delta Fake, que já recebemos alguns dados. Os 

indicativos, por exemplo, no caso do Malcom, de acordo com o diretor-presidente do 

Detran na época, o Daniel Annenberg, o jogador teria pago entre dois mil e seis mil 

reais num esquema em que ele é identificado como militar, categoria que não precisa 

passar pelo processo de permissão para emissão de CNH. Então era um sistema que na 

ponta se fazia fraude. Queria perguntar ao Raul e a parte técnica se foi feita alguma 

coisa sobre esse tipo de possibilidade de identificação como militar, e se ainda não 

precisa passar pelo processo de permissão para emissão, e se tem outras categorias que 

incidem da mesma forma. 

Já na Carta Branca teve um formato parecido. Os CFCs atuaram junto, na época 

com a ponta da Ciretran para trabalharem com entidades de ensino, com vistas de 

habilitação de condutores; exames médicos, psicológicos, teórico e prático eram 

atestados sem que fossem realizados. Então tinha ali na ponta uma relação entre o 

pessoal da Ciretran com aquelas autoescolas que montavam o sistema, às vezes o de 

reprovação para vender uma dificuldade para comprar uma facilidade, e às vezes 

ajudando aquele que não está apto a tirar a CNH. A Delta Fake foi muito parecida com a 

Carta Branca, mas na incidência de condutores que têm ainda maior dificuldade para 

tirar a CNH, com carta D e condutores de caminhão.  
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Então entendendo um pouco do processo, e já cumprimentando as iniciativas que 

estão sendo implementadas por vocês. Essa do exame monitorado, acho que o uso da 

tecnologia, e pretendo colocar isso, é um avanço importante para coibirmos esse tipo de 

prática. No último dia veio o ouvidor, e o que percebemos, que o deputado Edmir 

Chedid colocou muito bem sobre as taxas, é que muitas vezes a população tem 

dificuldade em saber de forma clara o que ela está pagando. O que é Detran, o que é 

Estado, o que é CFC. E os canais que temos para o Detran, e vi aqui vários canais de 

fiscalização entre vocês, são muitos. Às vezes o cidadão tem dificuldade em encontrar 

qual é o canal. 

Por exemplo, o ouvidor alegou para nós que não tinha tido nenhuma denúncia de 

venda de carteira nos últimos meses. Pode ser que a pessoa que tenha esse problema vai 

direto na Polícia Civil ou outro canal. Mas o que eu identifiquei na sua apresentação é 

que tem várias áreas, e cada uma cuida de uma parte dessa fiscalização. Então queria 

perguntar a vocês de que forma o setor de fiscalização atua. Eu vi que no setor de 

credenciamento, e está aqui a diretoria, atua nos CFCs e médicos. De que forma ele é 

autuado? Ele encontra algum indício, vai in loco? Quantos foram penalizados esse ano e 

como funciona isso? Ele recebe uma advertência e depois já recebe a penalidade? 

Quantos indícios e penalidades vocês encontraram esse ano? 

A mesma coisa na gerência de processos. Eu vi que tem dois núcleos de 

fiscalização, um me parece que trata do candidato, mas tem a outra ponta também. Tem 

o candidato que quer comprar sua habilitação na autoescola. De que forma é feito isso? 

Nessa matéria do Malcom eu vi que naquele ano 4.900 CNHs foram canceladas por 

encontrarem irregularidades. Vocês têm tido essa prática? Esse ano vocês encontraram 

alguma CNH irregular? Como funciona essa fiscalização, se tem um cruzamento via 

sistema ou se acontece in loco, e se vocês têm encontrado esse tipo de CNH irregular.  

Outro ponto que enxergamos e a população também vê pelas ruas de São Paulo, 

muitas vezes aquela placa, aquele lambe-lambe de “tire seu ponto, resolva sua 

habilitação”, recebemos por e-mail. Vemos que a ponta pode ser o despachante, outro 

gargalo fora dos CFCs. Pode ser algum despachante que atua de forma irregular. Qual é 

o setor de vocês que faz essa fiscalização frente aos despachantes, muitos deles sérios. 

Esse CNH Resolve inclusive deve ser sério, porque é muito escancarado. Deve ser um 

despachante normal. Mas identificamos que possam ter alguns que prometem desde 

tirar pontos de carteira até outro tipo de facilidade.  



28 
 

Daí eu queria pedir, para não estender muito, que vocês pudessem me enviar por 

escrito como funciona o sistema para CNH de estrangeiros, e o credenciamento para 

CFC, médico, psicólogo e transporte escolar. Quantos em média são feitos por mês. Se 

vocês puderem relatar sobre essas CFCs, e o Raul colocou muito bem, que tem atuado 

em cima daquelas que têm indícios de irregularidades penalizadas. Se pudessem nos 

passar quantas foram nesse período e o motivo, para entendermos um pouquinho melhor 

essa relação. A título de sugestão e devo trazer isso no relatório para os parlamentares 

aqui avaliarem, vejo necessidade de um canal mais forte com o cidadão. 

Tenho visto as campanhas que vocês têm feito de forma criativa, e acho que muito 

positivas. Vi aquela do sorrisão, com o Neymar, Foca no Trânsito. Acho que essa atual 

gestão tem avançado nesse sentido. Mas também vemos a necessidade em fazer um 

canal mais forte com o cidadão para que essas denúncias e taxas, a forma para tirar a 

CNH e os pontos da carteira cheguem mais claro e com diálogo mais permanente com a 

população. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - São várias perguntas, e acho que seria prudente até 

enviar todos questionamentos por escrito. Mas vamos passando de forma bem sucinta, 

no caso em alguns questionamentos feitos. No caso do Malcom, quando identificada a 

fraude, salvo engano foram mais de quatro mil no mesmo modus operandi. Eles 

utilizavam o código de entidade militar. Com base nessa fraude detectada, 

automaticamente mudamos o mecanismo. Hoje a Polícia Militar ou Forças Armadas, o 

próprio superior ou órgão responsável com relação a CNHs das entidades militares, são 

eles que inserem na base de dados do Detran. Então existe um link com as Forças 

Armadas e com a Polícia Militar, onde toda essa base de dados é repassada por eles 

próprios, pelos órgãos. Então esse mecanismo para conter a fraude praticamente 

extinguiu esse tipo de fraude com relação a questão da entidade militar. 

Com relação a Operação Delta Fake, é importante que se diga que foi uma 

operação que a Polícia Civil fez na região de Barretos, através do seccional, que teve 

dimensão em toda a imprensa. Mas eu acho que é importante dizer da cronologia dos 

fatos. Primeiro que nesse caso específico o Detran, quando identificou as suspeitas e 

prováveis irregularidades, ele recebeu uma denúncia via ouvidoria, e com base nela nós 

enviamos a nossa fiscalização para apurar o que estava acontecendo. Com base nisso 

nós identificamos uma provável suspeita de fraude. Com base nessas informações 
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automaticamente nós compartilhamos esses dados com a Polícia Civil. Quem pautou a 

Polícia Civil naquela ocasião fomos nós Detran, com base no que nós apuramos. 

Para você ter uma ideia, nós identificamos isso no dia 27 de setembro do ano 

passado, e em abril de 2017, depois que já tínhamos passado as informações com a 

Polícia Civil, tivemos junto a delegacia de Barretos, informamos o delegado sobre a 

fiscalização, e a polícia sempre entrou em contato com o Detran. Toda informação que 

ela necessitou naquele período para promover a operação, o Detran forneceu. Então foi 

um esforço conjunto entre Polícia Civil e Detran. E a maioria das fraudes quando 

detectadas por nós, é nós que pautamos a imprensa. A todo momento, além de pautar a 

imprensa, lavramos Boletim de Ocorrência. 

Só esse ano com relação a aula aberta e inserção de dados falsos em órgãos 

públicos, uma tipicidade criminal, nós já lavramos mais de 200 Boletins de Ocorrência 

contra os CFCs. Então isso é uma medida que temos adotado, e é frequente, 

permanente. Com relação a questão desse anúncio que você vê em posts, liga o rádio, 

agora na televisão com relação a uma suposta facilitação da pontuação e perda de CNH, 

em que despachantes ou empresas divulgam o trabalho de assessoria para dar baixa em 

pontuação para que o sujeito continue dirigindo e não perca sua habilitação. O processo 

permite num dado momento que as pessoas façam a defesa. É evidente que hoje 

estamos coibindo toda essa questão com o sistema SIM - Sistema Integrado de Multas. 

Hoje os processos são eletrônicos, e as penalidades são arbitradas de forma eletrônica. 

Então por vezes o despachante ou uma empresa vai dizer o seguinte, você poderia 

pegar um ano de suspensão, mas na verdade pelo pontuário do condutor ele pegaria 

automaticamente um mês. Então quer dizer, é uma suposta venda de facilitação que não 

existe. Eles fazem duma forma, e digo que em alguns casos parece até meio que um 

estelionato de dizer o seguinte: “nós resolvemos seu problema”. E se por ventura 

alguém entrar na justiça e pedir para desbloquear uma CNH para que possamos renovar, 

eu sou obrigado a cumprir a ordem judicial. Se chegar uma ordem em que é previsto o 

desbloqueio e renovação, nós cumprimos a ordem. No processo é sempre linkado na 

justiça comum, com a determinação judicial. 

Então se o cidadão tiver a carta suspensa ou cassada, ele pode recorrer à justiça e 

vamos cumprir a ordem. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só uma pergunta. Tem muitos juízes que têm 

aceito liminares assim? 
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O SR. RAUL VICENTINI - Tem várias liminares, e juízes que aceitam pedidos 

de cidadãos quando se sentem prejudicados com relação a cassação.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Qual é a média?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Eu não posso precisar os percentuais, isso depende 

de juízo. Tem alguns juízes que entendem a competência administrativa do Detran e não 

concedem liminar, já outros concedem liminar e com base nela nós cumprimos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu sei que tem os que cumprem, mas tem 

algumas varas maiores ou menores.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - É um entendimento do juízo, não diz respeito a nós.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu sei que não depende de vocês, mas 

precisamos saber qual vara tem mais essas incidências.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - O Dr. Alexandre me passou um dado aqui que de 

determinação judicial chegam em média 40 por dia, isso de todo o estado. Outra questão 

de fraude também... O Detran-SP consegue identificar fraude de CNH de outros estados. 

Uma CNH fraudada em determinada estado e o cidadão está tentando transferir para 

São Paulo. Nós temos a expertise de conseguir determinar a fraude. Às vezes outros 

estados não têm a mesma expertise técnica de procedimento e ferramentas que temos. 

São Paulo sai muito na frente. Quando chega uma denúncia de facilitação dessas 

empresas, também verificamos e apuramos.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela oportunidade, o senhor me dá um aparte? 

É uma pergunta complementando a sua. É o corpo jurídico do Detran que trabalha 

nesses processos em que o cliente deseja obter a carteira de motorista? Ele impetra 

mandato de segurança e sai uma liminar? Quem é que defende o Detran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Quem cumpre é a PGE - Procuradoria Geral do 

Estado. Nós temos o núcleo da PGE no Detran, são procuradores do Estado. 



31 
 

 

O SR. MARCO VINHOLHI - PSDB - Eu verifiquei uma decisão em que o juiz 

determinava que só após o trânsito julgado poderia fazer a cassação. Acho que isso deve 

ter caído né? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Retomando as inscrições, com 

a palavra o deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu queria fazer uma pergunta. Essa 

Comissão recebeu da Corregedoria do Estado um relatório de ações e levantamentos. Eu 

passei o olho rapidamente e em média, nas cidades do interior, há um processo ou dois 

de algum tipo de irregularidade apontada. Mas eu fiquei surpreso que em Piracicaba 

haviam 14 processos levantados. Então eu queria especificamente saber o seguinte, 

nesse caso quais as providências que estão sendo tomadas em relação a essa cidade, que 

é bem diferente da proporção das outras cidades? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, confesso que não tenho conhecimento 

específico sobre esse caso, mas podemos levantar. Só para fazer uma observação, a 

Corregedoria Geral de Administração também trabalha em paralelo com nossa 

auditoria. Então existem alguns procedimentos que correm de forma autônoma por parte 

da CGA.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estatisticamente você tem numa 

cidade de tamanho médio um, dois casos. Então 14 saltou a vista. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Como eu não tenho esses dados da CGA, podemos 

levantar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Raul, fica o pedido do 

deputado, assim como o Caruso pediu para que possa cruzar os dados das autoescolas 

que mais aprovam, as dez, 15 mais, com os examinadores que fazem aqueles exames, 

também o pedido para que você possa ver esse caso específico de Piracicaba, com mais 
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problemas envolvendo os CFCs. Se teve algum CFC lacrado e fechado, se tem algo 

nesse sentido. Imagino que é a diretoria regional do Detran que tenha essa informação.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma outra questão também 

relativa ao Detran. Nós temos verificado hoje que o maior número de internações 

hospitalares, acima de qualquer tipo de doença, é acidente de trânsito com moto. É uma 

coisa assustadora, mais até do que câncer, com grande custo ao sistema de saúde 

estadual e municipal, e à família. Aquele jovem na moto que sofre um acidente fica um 

certo tempo imobilizado ou até para o resto da vida com trauma e impossibilitado. 

Então minha pergunta é, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, a carta você tira 

de motorista, faz todo o curso, depois tira a de moto. A moto você só pode tirar depois 

dos 18 anos, exatamente porque é muito mais perigoso andarmos de moto.  

Vemos o trânsito de São Paulo, a maneira caótica que é e esses jovens arriscando 

a vida. Essa questão seria uma regulamentação do Detran, do Denatran ou até uma lei 

federal ou estadual no sentido de que somente poderia retirar carta de moto aquele que 

fosse habilitado como motorista de veículo. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, infelizmente tem algumas determinações 

que temos que cumprir por conta de uma legislação federal. Nessa questão específica o 

processo de habilitação moto e carro acontece em paralelo. Por vezes a pessoa até 

consegue tirar primeiro a de moto, para depois a de carro. Seria realmente um processo 

para que haja uma mudança com relação a lei federal. Eu entendo a preocupação do 

senhor por conta dos acidentes, o número de vítimas em acidentes de motos, na maioria 

jovens. Mas nós São Paulo não conseguimos determinar um procedimento desse nível.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É uma legislação federal então?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Federal.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não é nem estadual, e nem 

regulamentação do próprio Detran? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Não, nós não temos competência para regulamentar 

essa questão.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito bem. Seguindo a ordem 

dos inscritos, deputado José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o debate aqui caminhou de uma 

forma que fomos fazendo as intervenções na medida da necessidade. Mas tenho 

algumas outras perguntas. Você falou que varia de 1.500 até três mil para se adquirir 

uma carta. Você tem ideia de quanto uma autoescola gasta para ministrar uma aula 

exigindo 24 horas de volante? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Olha deputado, eu não tenho esse dado preciso do 

custo.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque cada um cobra o que quer. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Cada veículo tem um preço. Na verdade, o mercado 

se regula. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas se quiser... Nós acabamos de fazer uma 

CPI do cartel aqui, eles podem fazer cartel também.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mas existe um acirramento na briga comercial entre 

eles. Cada um cobra valores... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Isso eu não vou discutir porque é a lei do 

mercado. Mas vocês não têm uma ideia? Ficou claro aqui que a carta também fica muito 

cara na medida em que o cara é reprovado várias vezes.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Ele paga uma taxa de reprova. 

  

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não estou dizendo no Detran, eu quero saber 

se o Detran tem algum controle sobre as autoescolas. 

 



34 
 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, na verdade é uma sugestão. O Detran-SP pode 

fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa com relação a esse tipo de cobrança, 

para você ter uma média de valores.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque o Detran pode falar no mínimo, que 

se o cidadão que não tem os três mil reais... 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós não temos esses dados, deputado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Senão daqui a pouco vai virar um vestibular. 

Aí ninguém passa. Se não tiver um mínimo de controle... O mercado também se regula, 

mas também pode fazer cartel, principalmente nas cidades pequenas do interior. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Onde você tem um número menor de CFCs, 

evidente que tem cidades que só tem um, dois CFCs.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, precisa ter um controle mínimo.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mas no Detran, quem quer se credenciar para se 

estabelecer como CFC, não existe nenhum impedimento da nossa parte, cumprindo com 

os requisitos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não estou dizendo isso, mas que o Detran 

precisa ter mais ou menos um valor para que cada um possa pagar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Uma tabela. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tem que ter uma tabela, isso e isso são taxas 

do Detran. Daqui para a frente o problema é da autoescola.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Nós não temos esses dados com os CFCs. Teria que 

ser feita uma pesquisa de mercado do Detran com os CFCs para saber quanto eles estão 

cobrando, para que tenhamos esse valor médio. Isso nós não temos. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, me permite um aparte? Eu acho 

que até podemos verificar, já que não existe isso, se não existe a lei que determina o 

preço para uma carta de motorista, podemos legislar sobre isso, sugeriria ao Detran, 

para que tenhamos um preço máximo. Faz uma pesquisa, vê o que está acontecendo no 

estado, qual o preço máximo para que as autoescolas possam cobrar isso? Que cobra o 

custo deles, porque eles também fazem o trabalho.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Ninguém quer falir nenhuma autoescola, 

pelo contrário. Precisamos ter um parâmetro aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Inclusive para acrescentar, tem 

aprovado o convite a um dono de autoescola para que venha aqui, e inclusive pode ser 

na pauta dele o porquê desse custo todo. Semana que vem é a autoescola que estará 

presente aqui, o próprio sindicato. Qual o motivo de estar levando a esse preço.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Como sugestão deputado, seria bom ouvir também 

quem representa a categoria, o Sindauto.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o estado tem que ter o mínimo 

de controle sobre isso, sem ter uma preocupação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não pode deixar extrapolar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tem cara que se acha o dono do pedaço. Vai 

numa cidade pequena para você ver, se só tem ele lá, ele deita e rola. Essa questão da 

reprovação que já pedimos os dados, acho que precisávamos garantir um pouco isso. 

Esse requerimento vai nos ajudar a ter uma ideia de como podemos... Outra coisa, o 

Detran tem um controle de onde são ministradas essas aulas práticas?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, nós temos os locais.  
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quais são os critérios para eles fazerem essas 

aulas? Eu que ando na periferia de São Paulo de vez em quando trombo com um lugar 

na porta da creche ministrando ali.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Você diz a autoescola? Tem alguns locais 

proibidos, até por conta de ser aluno. O aluno não vai fazer uma aula na 23 de Maio, na 

marginal. Mas alguns lugares, geralmente os CFCs têm uma cautela, um cuidado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Perto de escolas vocês têm essa regra? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Não, temos a vedação de alguns locais.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que tem, porque eu conheço escola 

que é usada para fazer exame de baliza, e passa ali por uma creche. Tem aula de baliza e 

volante com aluno.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - O senhor está sugerindo para que em proximidade 

de escola não tenha? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Por exemplo, o Detran não pode permitir que 

um aluno aprenda a fazer baliza onde tem isso. Acho que vocês têm que ter o mínimo de 

controle, porque a autoescola... 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Podemos disciplinar sobre isso, regulamentar. Acho 

que de repente é até bom uma iniciativa do senhor deputado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Estou dizendo que as autoescolas não podem 

fazer aula... Minha assessoria já está estudando para fazermos um Projeto de Lei para 

que não possa ministrar aula. Já estamos estudando. Tem que ter lugares adequados, o 

problema é qual seria o lugar adequado, que o Detran pudesse exigir. Eu por exemplo 

não sei, porque São Paulo é tão densa, que precisamos estudar. Eu queria que o Detran 

minimamente ajudasse, senão vou proibir algum lugar e a autoescola fala que não tem 

lugar. O Detran tem essa ideia de onde pode, o que precisa ter, qual é o VDM da região 
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onde o cara está aprendendo? Essas coisas que eu preciso para fazer uma lei, porque eu 

não posso proibir pura e simplesmente, preciso ter critérios. O Detran tem isso? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Mesmo pela Portaria 101 vou passar os deputados 

de como é feito o processo das aulas e locais, a vedação dos locais, e com base nessa 

informação o senhor pode até sugerir de repente até para que repensemos os locais, se 

oferecer algum tipo de risco. Eu não tenho um dado estatístico e muita notícia de se tem 

algum tipo de ocorrência nesse sentido. Confesso ao senhor que não tenho esses dados, 

mas é uma preocupação que temos que observar pela frente. Acho que é pertinente e 

razoável. Tem a Portaria 101 que prevê a vedação dos locais onde não permitimos que 

as autoescolas realizem aulas práticas. 

Bem lembrado, cada veículo de autoescola tem todo um aparato de segurança, o 

duplo comando.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Zico, o tempo de V. 

Exa. está encerrado. Vou dar continuidade com o último inscrito, deputado Celso 

Nascimento.  

 

O SR. CELSO NASCIMENTO - PSC - Sr. Presidente, participando desse 

importante encontro com o Detran e ouvindo os deputados com as grandes 

preocupações, apenas para chegar ao Dr. Raul e perguntar, se existe algum tipo de curso 

de reciclagem para aqueles que são instrutores, os examinadores, porque muitas vezes 

eles se comunicam e muitas vezes não.  

E se essa existência de um curso de reciclagem ajuda, se o Detran está fazendo 

para evitar as ações de punição, que muitas vezes é muito mais rápido punir o erro e o 

instrutor que não está sendo coerente em seu trabalho, ou o examinador que muitas 

vezes também tem suas falhas, principalmente moral no que tange a receber as bolas 

daqueles aos quais ele vai examinar, e muitas vezes essas ações de caráter e conduta 

também têm ferido a imagem do Detran. Se existem esses cursos ou forma de 

supervisionar tanto os examinadores, quanto instrutores, para dar a ele reciclagem a 

atualização daquilo que é feito.  
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O SR. RAUL VICENTINI - Deputado, nós temos o curso de formação aos 

instrutores e diretores, e também aos examinadores. Temos a Escola Paulista de 

Trânsito que faz esse curso de reciclagem e formação. Quando existe algum desvio de 

conduta de um agente, é evidente que nem requeremos com reciclagem com relação a 

isso, de forma sumária descredenciamos e instauramos um processo, e se for 

comprovado indício de desvio de conduta de quem quer que seja, o Detran descredencia 

o examinador. E mesmo aqueles instrutores, se tiver com alguma questão de assédio 

moral apontamos a questão e tomamos decisão pelo descredenciamento ou punição do 

CFC. 

 

O SR. CELSO NASCIMENTO - PSC - Mas existe sempre a reciclagem 

também?  

 

O SR. RAUL VICENTINI - No caso dos instrutores eles são obrigados a renovar 

os credenciamentos, e na medida que vão renovando são realizados cursos de 

reciclagem também.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só pela oportunidade. Os instrutores têm 

algum tipo de exame no Detran, algum teste? 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Sim, tem um curso que termina com uma prova aos 

instrutores que prestam serviços para os CFCs. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Mais algum deputado que 

queira fazer alguma colocação que ficou faltando? Bom, dessa maneira eu gostaria de 

agradecer ao diretor de habilitação Raul Vicentini, que atendeu muito bem ao convite 

dessa CPI e foi aprovado pelos deputados. O Detran tem sido muito solícito com todas 

as nossas convocações. Ainda teríamos mais três servidores, e entendo que é possível 

abrirmos mão já que o Raul, junto com eles, já esclareceu todas as dúvidas. A CPI 

concorda com isso também?  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, responder, respondeu bem até 

agora. Acho que a assessoria dos três fica dispensada. Não sei se ele fez um treinamento 

para vir aqui, mas foi bem.    

 

O SR. RAUL VICENTINI - Estou aprendendo com os senhores aqui.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Já sabe o nosso modo de atuar. Mas eu queria 

agradecer e dizer o seguinte, na hora que quisermos fazer o teste com a pessoa os 

senhores marcam na agenda, ou com a Comissão, para verificarmos. É um teste a mais 

para que conheçamos e verificamos, e para os senhores também saberem como é. Aí 

vocês vão ter conhecimento depois de qual autoescola foi, quem foi o examinador, o 

que aconteceu, para ampliarmos isso. Obrigado.  

 

O SR. RAUL VICENTINI - Obrigado, vamos agendar essa questão.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Queria cumprimentar você e toda sua equipe 

que está aqui, e também nos colocar à disposição. O que nos interessa nessa CPI é que 

como deputados, não recebamos denúncias por aí à fora: “eu paguei tanto para o 

advogado e depois perdi”. Eu também queria sugerir que de vez em quando vocês 

contratassem um advogado só para ver como ele arruma esses trambiques, porque não 

sei se você viu no Fantástico, que desde os 15 anos o cara fazia esse tipo de sacanagem 

por aí, de vender carta de motorista. Você deve ter acompanhado isso em fevereiro. O 

cara tinha 71 e começou com 15, 56 anos na porta do Detran.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Que experiência. Tem que trazer o cara aí. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Vinholi.  
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para agradecer ao Raul e servidores 

aqui presentes pelas informações importantes a essa Comissão. E registrar o bom 

andamento da mesma. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não havendo mais nada a 

tratar, quero mais uma vez agradecer ao Raul pela gentileza. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, agradecer a TV Assembleia que 

transmitiu a sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradecer a TV Assembleia, 

todos os servidores e assessorias, o Raul e demais membros do Detran - a Thais, o 

Rafael e Alexandre - que estiveram aqui conosco e colaboraram com essa CPI, em 

especial os nossos deputados que estiveram presentes - Marco Vinholi, Zico Prado, 

Edmir Chedid, Celso Nascimento, Roberto Massafera, Davi Zaia, Cezinha de 

Madureira. Antes de terminar, o Raul vai apresentar um último material. Desculpa, eu 

falhei. 

 

O SR. RAUL VICENTINI - Só um material institucional para os senhores terem 

conhecimento. Quando o condutor recebe a primeira habilitação, ele recebe esse 

material. Aqui tem todas as informações, é um material institucional do Detran da 

primeira habilitação. E também fazer um chamado para que ele fique ligado para 

quando existir algo estranho com relação a algum tipo de fraude ou proposta que não 

seja condizente com a realidade e a legislação. Para que ele faça denúncia, enfim. Vou 

deixar o material para os deputados. 

Queria agradecer na pessoa do presidente Caio França, do relator Marco Vinholi e 

todos os deputados aqui presentes, e nos colocar inteiramente à disposição dessa Casa 

do Povo. Dizer que o Detran está aberto, na pessoa do presidente Maxwell Vieira, e 

quer receber os senhores lá inclusive para qualquer tipo de informação ou dúvida que os 

senhores tiverem com relação ao Detran e a CPI. Gostaria de agradecer a todos, e a TV 

Assembleia. Muito obrigado.   

 



41 
 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado Raul e todos 

os servidores. Antes de encerrar só para comunicar a todos os membros da CPI que na 

próxima reunião ouviremos a Sra. Thais Regina dos Santos, proprietária da Autoescola 

Liderança Limitada, convocada por essa CPI para a próxima quinta-feira. Não havendo 

mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, está encerrada a presente reunião 

da Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

* * * 


