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I - INTR0DuçA0

1.1 -ANTECEDENTES

o Codigo de Trânsito Brasileiro recém-editado dá novo enfoque

as relacoes entre as condutores de velculos automotores e o Estado, este na

condicâo de órgão executor e fiscalizador das politicas de trânsito e
transporte.

o grande volume de acidentes, principalmente nas rodovias e

centros urbanos, levou toda a sociedade a uma reflexão corn a objetivo de

rninorar esses graves problemas de trânsito, que tantos prejuIzos tern trazido
para o Pals.

Embora nâo existam estatisticas sobre acidentes de trânsito

decorrentes da conducao de velculos por condutores declarados habilitados

em circunstâncias inadequadas, certamente tais acidentes vém ocorrendo,

causando prejuIzos consideráveis a Nação, seja corn a perda de vidas

humanas, seja corn gastos corn assistência médica e hospitalar ou rnesmo corn

a reabilitacão de acidentados que se virarn envolvidos em situaçoes

provocadas por condutores que não possuern condiçoes técnicas e muito
menos psiquicas para dirigir, corn segurança, veiculos automotares.

A legislaçao tornou-se adequada a realidade nacional,

prevendo punicOes exemplares para as transgressores das normas de trânsito,

e por certo contribuirá para mudar esse quadra desolador de crimes e
acidentes.

0 poder püblico, entretanto, naa vern acornpanhando as

alteracaes impastas corn a presteza exigida, notadamente quanta ao aspecto

de se habilitarern rnotoristas efetivarnente treinados e educados, que não

coloquern em risco a vida da popuacao quando se encontrarem na direcão de
veiculos automotares.

A titulo de exemplo, no interior de Minas Gerais existern apenas

dais organismas rnunicipais de trãnsita efetivamente irnplantados, embara haja

previsãa legal de que as municIpias atuem coma órgaos executares, nas
respectivas circunscriçöes.

As denüncias relativas a facilitacao para emissão de Carteiras

Nacionais de Habilitacao - CNHs - ou mesma a cornpra de carteiras impoem a

adacao de medidas urgentes e necessárias para que a Estado de Minas
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Gerais, em sintonia com Os interesses da sociedade, possa contribuir para

retirar o Pals do rol de campeoes mundials em acidentes e mortes no trânsito.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode

ficar a margem desse processo, e a Comissão Parlamentar de Inquérito para

apurar fraudes na emissão das chamadas CNH5, apOs trabaiho investigativo e

estudos sobre a matéria, apresenta sugestöes e propostas efetivas de

alteracao do sistema, em beneflcio de todos. Não pode, porem, omitir-se, ao

final dos trabaihos, quanto a existéncia de crimes praticados par servidores

pUblicos que não dignificam o cargo que ocupam, Os quais, associados a

pessoas comuns, facilitam a processo de emissão de carteiras, habiUtando,

sob o aspecto jurIdico, pessoas incapazes de dirigir corn a seguranca

necessária para a diminuiçao do nümero de acidentes que tantos prejuIzos

trazem para o Pals, corn perda de vidas, enormes danos materiais, gastos

consideráveis corn assistência médico-hospitalar e recuperacao de feridos.

1.2 - OBJETIVOS

0 Deputado Durval Angelo, utilizando-se de prerrogativas

constitucionais e legais, apresentau a esta Casa Legislativa requerimento

assinado par mais de urn terco dos seus membros, visando a constituição de

comissão parlamentar de inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar

possIveis irregularidades na emissão de CNHs pelo DETRAN-MG, bern corno

o envolvirnento de policiais civis nas denüncias.

Na fundarnentacão do requerimento, o parlamentar fez alusäo a

publicaçao, na imprensa escrita do Estado de Minas Gerais, de denüncias que

evidenciam a existéncia de urn esquerna que tern coma partIcipes policlais

civis, donos de auto-escolas e uma rede de aliciadores de candidatos a

habititacao mediante procedimento facilitado. Encareceu, outrassim, a

necessidade de uma investigacâo rnais aprofundada sobre a problerna, para

que seja esclarecida a sua repercussão na máquina püblica e sejam punidos

os possIveis culpados.

Deferido a requerimento, em conformidade corn a disposto no

art. 232, XXV, do Regimento Interno da Assembléla Legislativa, constituiu-se a
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Comissão Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar as

PossIveis Irregularidades na Emissão de CNHs pelo DETRAN de Minas

Gerais, bern corno o Envolvirnento de Policiais Civis nas Denüncias, Cornssão

essa que passou a ser denominada CPI da Carteira de Habilitação.

1.3- MEMBROS

Em obediência ao Regimento Interno, foram designados para
compor a Comissão os seguintes Deputados, de acordo corn a

proporcionalidade da representação partidária existente nesta Casa
Legislativa:

PELO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB:
Efetivo: DEPUTADO JOAO LEITE

Suplente: Deputada Maria Olivia

PELO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB:
Efetivo: DEPUTADO MARCIO CUNHA

Suplente: Deputado Antonio Roberto

PELO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT:
Efetivo: DEPUTADO DOUTOR VIANA

Suplente: Deputado Bené Guedes

PELO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL:

Efetivo: DEPUTADO ALB E RTO BEJANI

Suplente: Deputado Sebastião Costa

PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT:
Efetivo: DEPUTADO IVO JOSE

Suplente: Deputada Maria José Haueisen

PELO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB:
Efetivo: DEPUTADO CRISTIANO CANEDO

Supiente: Deputado Arlen Santiago



PELO PARTIDO DA SOLIDARIEDADE NACIONAL - PSN:

Efetivo: DEPUTADO MIGUEL MARTINI

Suplente: Deputado Alberto Pinto Coelho (PPB).

1.4 - DIREcA0 DOS TRABALHOS

Em reunião da Comissão, realizada em 10/3/99 e

especialmente convocada para esse fim, foi eleito Presidente o Deputado João

Leite, e Vice-Presidente, a Deputado Alberta Bejani, e fol designado como

relator o Deputado Ivo José.

Na mesma oportunidade foi estabelecido o dia da semana para

as reuniöes da CPI - quinta-feira - e foi convocada reunião extraordinária para

11/3/99, as I4h3Omin, para apreciação de requerimentos e discussão sobre a

cronograma de trabalho. Nessa Ultima reunião, foi decidida a convocacão do

Sr. Oracy Rodrigues, autor das denüncias, para prestar depoimento.

1.5- VISITAS REALIZADAS

DETRAN-MG

Visita ao Diretor desse Orgão, pedindo apoio para as trabalhos de apuracão

das fraudes que resultaram na instalação da CPI.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Visita ao Procurador-Chefe, Sr. Epaminondas Fulgencio Neto, solicitando a

designaçao de urn Promotor de Justiça para acompanhar os trabaihos da CPI.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Visita ao Presidente, Sr. Sylo Costa, solicitando auditoria no DETRAN-MG

para verificar a evasão de divisas ante a falta de recothimento das taxas para

exames de Iegislacao e trânsito e de multas aplicadas aos infratores.
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CORREGEDORIA-GERAL DE POLICIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Visita para solicitar informacöes acerca dos processos em andamento naquela

Corregedoria que versam sobre facilitacao na emissão de CNHs.
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SERVIO MUNICIPAL DE TRANSITO DA CIDADE DE SANTA LUZIA

Visita de reconhecimento das atividades desenvolvidas pelo órgão de trànsito

municipal, corn suas repercussöes para a comunidade de Santa Luzia.

11  DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIA CIVIL, NO MUNICiPIO DE SANTA
LUZIA

Visita para conhecirnento das atividades daquela Delegacia ligadas ao servico

de trânsito e a emissão de carteiras de habilitaçao.

DETRAN DE PORTO ALEGRE-RS

Visita de reconhecimento dos programas e atividades desenvolvidas pelo

Servico de Trénsito daquele Estado, apOs a instituição da autarquia DETRAN-
RS.

1.6 - REUNJOES REALIZADAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS

10/3/99

Eleicao do Presidente, do Vice-Presidente e do relator.

11/3/99

Discussão e votação de proposiçoes da Comissâo.

18/3/99

Depoimento do Sr. Oracy Rodrigues. Discussâo e votacao de proposiçöes da
Comissão.

24/3/99

Discussäo e votação de proposiçoes da Comissão

25/3/99

Depoimentos dos Srs. Jairo Léllis Filho, ex-Diretor-Geral do DETRAN-MG;

José AntOnio de Morais, Corregedor-Geral da Policia Civil, e Bráulio Stivanin

Junior, Delegado da Divisão de Habilitaçao do DETRAN-MG. Discussão e
votação de proposiçOes da Comissão.



6/4/99

Discussão e votação de proposicöes da Comissão.

8/4/99

Depoimentos dos Srs. Raimundo macjo de Oliveira, ex-Diretor-Geral do

DETRAN-MG; Elaine Lucia Nogueira Cruz, Chefe da Divisão de Habilitaçao do

DETRAN-MG; Eudézio Bosco da Silva; Lauro Cerqueira e Rodrigo de Oliveira.

Discussão e votaçao de proposicöes da Comissão.

15/4/99

Depoimentos dos Srs. Elias VitOria e Paulo Marcondes, proprietários da Auto-

Escola Santa Luzia, João Wilson de Souza; Reilton Barbosa dos Santos;

Edson Bicaiho dos Santos e Carlos Antonio VirgIlio (nao compareceu).
Discussão e votacao de proposicöes da Comissäo.

22/4/99

Depoimento do Sr. Carlos Eduardo Campos Vieira - Diretor Técnico do

DETRAN-RS. Discussáo e votacao de proposiçOes da Comissão.

6/5/99

Depoimentos dos Srs. Robson Maria dos Santos e Sebastião. Gualter Martins,

examinadores; José Martins dos Santos, secretário da banca examinadora de

Santa Luzia, e Claudia Liliane da Silva Ribeiro, policial civil em Juiz de Fora.
Discussão e votacão de proposicöes da Comissão.

13/5/99

Depoimentos dos Srs. Milton Clementino Costa, José Maria dos Santos, Adeir

Almeida Figueiredo, Ivair Almeida Figueiredo (nao compareceu), Ismair

Almeida Figueiredo, Cabo Celso Caldeira Brant (nao compareceu), Cabo

Antonio Cândido Filho (não compareceu), todos de Divinolândia de Minas;

Ademar Goncalves, Ajalmar Felipe de AraUjo, João Geraldo da Silva, Marcelo

Marcal Dias e José Maria Soares. Discussão e votacâo de proposicoes da
Comissão.
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19/5199 - 9 horas

Reuniâo realizada na Càmara Municipal de Juiz de Fora. Depoimentos do

Delegado Elder Gonçalo Monteiro D'Angelo e dos Srs. Catarina de Sena

Barros da Silva, Francisco de Assis e Geraldo Campos Filho. Discussão e
votação de proposiçöes da Comissão.

19/5/99 - 14 horas

Reunião realizada na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Depoimentos dos

Srs. João Sampaio Martins e André Luiz de Carvalho, examinadores; Elizabeth

Aparecida Guimarães Reis, secretária da banca examinadora, e Ediberto

Tadeu Rodrigues, Delegado de PolIcia. Discussão e votação de proposiçöes
da Comissão.

20/5/99

Depoimentos dos Srs. Oracy Rodrigues, Elias Victoria Pereira, Paulo

Marcondes, José Martins dos Santos e Robson Maria dos Santos. Discussão e
votação de proposiçães da Comissão.

27/5/99

Depoimentos dos Srs. Eurico Franca Delgado, Presidente do Sindicato dos

Instrutores e Funcionários de Auto-Escolas de Minas Gerais, e Doraci Moreira

de Avelar, Presidente do Sindicato dos Proprietários de Auto-Escolas de Minas
Gerais. Discussão e votação de proposicoes da Comissão.

10/6/99

Depoimentos dos Srs. Hilário Alves Teixeira e Jair Hélio da Silva, Delegados.
Discussão e votacao de proposiçoes da Comissão.

10/6/99

Depoimentos dos Srs. Mario Tasso Lima, José Pires de Toledo, Paulo Soares,

Abraäo Elias e Luis Wilson Tavares Almada e Delegado Elber Machado

Cordeiro, todos de Juiz de Fora. Discussão e votacao de proposiçöes da
Comissáo.



17/6/99

Depoimento do Sr. Joel Games de Oliveira, Delegado da Corregedoria-Geral
de Poilcia. Discussào e votacâo de proposicOes da Comissão.

23/6/99

Depoimentos dos Srs. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Püblica, e

Ronaldo Jacques Camargos Cunha, Diretor-Geral do DETRAN-MG. Discussäo
e votação de proposicoes da Comissão.

12/8/99

Depoimentos dos Srs. Mario Werneck, Presidente da OAB - Seccional de

Santa Luzia (nao compareceu); Josias Torres de Resende, policial civil;

Humberto Moura de Souza, proprietário da Auto-Escola Alpha, de Santa Luzia

(nao compareceu); e Iron da Silva Miler, ex-policial civil. Discussão e votaçao
de proposicöes da Comissão.

19/8/99

Depoimento do Sr. Milton Clementino Costa, Presidente da Câmara Municipal

de Divinolândia de Minas (não compareceu). Discussão e votacao de
proposiçöes da Comissâo.

25/8/99

Depoimentos dos Srs. Milton Clementino Costa, AntOnio Camilo, Idivaldo Cruz,

proprietário da Auto-Escola Educar; Lucia de Oliveira e João Batista de Melo,

examinadores; Ivan Aparecido de Lima e Gilberto Pereira da Silva, proprietário
da Auto-Escola Betar, todos de Pouso Alegre.

14/9/99

Discussão e votaçao de proposiçOes da Comissão.

23/9/99

Depoimentos dos Srs. Goncalo Francisco Faria, Lucimara lnajá da Silva

(dispensada), Alcino Silvério dos Santos, AntOnio Reginaldo Barroso,

Terezinha Goes, Wilson Mauro de Paiva Simöes, Coordenador da CIRETRAN

de Pouso Alegre; Auro Enoque Ferreira, Izabel Jesus de Souza e Mariana de

Lourdes Silva (não compareceu).
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2 - A DELIMITAçA0 DO PROBLEMA: 0 ESQUEMA DA
FACILITAcAO NA EMISSAO DAS CARTERAS DE
HABI LrrAcAo

2.1 -0 QUADRO EXISTENTE

Intmeras foram as denüncias feitas a esta Comissäo, muitas

delas anônirnas, acerca da possIvel facilitacão de exames corn o objetivo de
obtencao da carteira de habilitaçao.

Tarnbérn a emissão de carteiras falsas, normalmente vendidas

em outras unidades federadas, tern causado especulaçöes de toda ordem,

notadarnente na imprensa, no interior de Minas Gerais e, de maneira

particular, em cidades limItrofes corn as Estados vizinhos.

Ao que parece, pouco se tern feito para efetivarnente apurar a
extensão do problema, ressaltando-se a existência de alguns inquéritos da

Corregedoria-Geral de Poilcia, de noticias de apreensão de carteiras falsas e

de denUncias relativas a suspeitas envolvendo autoridades policiais e civis,
que se articulariam para obter vantagens iRcitas.

Na gestao do Delegado Jairo Lellis no DETRAN-MG, inürneros

foram as servidores afastados de suas funcoes par suspeita de terem facilitado

a obtencâo de carteiras de habilitacao e baixado o valor de multas, entre

outros delitos de enorme repercussão, o que deteriora, aindarnais, a irnagem
do Orgao de trânsito do Estado.

Essa autoridade, numa medida de bom-senso, chegou ate

mesmo a constituir urna Equipe Organizada de Orientacâo para fazer

diligências nas sedes das delegacias regionais, a firn de adequar a atividade

desenvolvida por aquele servico a nova realidade institulda pela edicão do
Cádigo de Trânsito Brasileiro.

Esse, alias, deveria ser urn trabalho perrnanente, para que as

Circunscriçoes Regionais de Trânsito - CIRETRANs -, as clInicas credenciadas

para exames medicos e psicotécnicos, as Centros de Forrnaçao de Condutores

- CFCs - e mesmo as bancas exarninadoras não agissern de forma autônoma e

independente, sern nenhurna fiscalizaçao, corno ocorre atualrnente, a que

constitui urn campo fértil para a prática de delitos de toda ordern.
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E born lembrar que vários proprietários de auto-escolas

chegararn a afirmar, em depoimento a esta CPI, que, embora estivessem

estabelecidos ha muitos anos, nunca foram objeto de fiscalização alguma par

parte das autoridades de trânsito.

Ha muito ja se vislumbrava a ocorréncia de delitos dessa

natureza no território mineiro. 0 Delegado de PolIca João Batista da Cruz,

conforme consta em documento anexado aos autos da CPI, observou "urn

crescente nümero de pautas/gabarito falsificadas", relatando estar na cidade

de Santa Luzia "o cancer dos procedimentos irregulares quanto a rnarcação de

exames, legislacão, assinaturas falsas".

Providências, pois, haveriam de ser tomadas, entre elas a

instauracão desta CPI para levantar as irregularidades no processo de

emissão de carteiras, coiher subsIdios, propostas, enfim, viabilizar urn

direcionamento a ser seguido para que não ocorram fraudes no Estado,

gerando prejuIzos para a sociedade, que não pode aceitar procedirnentos que

habilitam condutores incapacitados a circular pelas vias püblicas.

0 prazo exIguo para a desenvolvimento dos trabalhos da

Comissão leva-a a reconhecer que muito ainda haverá de ser feito,

especialmente para apurar as names de tados Os envolvidos nos

procedimentos irregulares para emissão de carteiras e encaminhá-los a Justica

para que sejam processados e punidos.

Ficou a certeza, parem, de que mecanismos de seguranca

padem e devem ser adotados para que não se coloque em risco a vida de

pessoas comuns que circulam pelas vias püblicas corn a ilusão de que as

velculos são conduzidos par rnotoristas que realmente foram avaliados corn o

criteria devido pela autoridade encarregada desse mister.

2.2 - A LEGIsLAcA0 DE REFERENCIA: CODIGO ANTERIOR x
CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO DE 1997

Esta Comissão foi instalada em urn momento de transição no

ordenamento juridico sabre a trânsito nas vias terrestres. Alguns dispasitivas

do COdigo de Trânsito Brasileiro, instituldo pela Lei Federal n° 9.503, de

23/9/97, passaram a vigarar em janeiro de 1998, mas outros, coma a nova

sistemática de habilitação de condutores, samente a partir deste ano.
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Ate o advento dessa lei, a matéria era disciplinada pelo COdigo

Nacional de Trânsito, instituldo pela Lei Federal n° 5.108, de 21/9/66, e por

diversos atos normativos, entre eles o regulamento instituldo pelo Decreto n°

62.127, de 16/1/68, e resoluçoes do Conseiho Nacional de Trânsito -
CONTRAN.

As denUncias apuradas pela Comissão envolveram, portanto,

ordenamentos jurIdicos diversos que tratam da emissão da CNH e da

organização da administraçao püblica de trânsito.

2.2.1 -0 CODIGO ANTERIOR

No ordenamento antigo, a Sistema Nacional de Trânsito era
composto dos seguintes ôrgãos:

- a Conseiho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, as Orgao
normativo e coordenador;

II - Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRANs -, as

Conselhos Territoriais de Trânsito - CONTETRANs - e o Conseiho de Trànsito

do Distrito Federal - CONTRADIFE -, órgaos normativos;

Ill - a Departarnento Nacional de Trânsito - DENTRAN -, os

Departamentos de Trânsito dos Estados - DETRANs -, as Orgaos rodoviários

federal, estaduais e municipais, e as Circunscriçoes Regionais de Trânsito -
CIRETRANs -, de criaçäo facultativa.

Os DETRANs tinham campetência para dispor sobre as
serviços de habilitacão de condutores, bern coma para emitir e expedir a CNH

e a Permissào para Conduzir.

2.2.1.1 - Os EXAMES

Os exarnes de habilitaçao dos candidatos inscritos nas

CIRETRANs podiam ser realizados perante comissöes volantes designadas
pelas chefes de reparticöes estaduais de trénsito.

A habilitaçao para conduzir velculo autornotor era apurada par

meio da realizacãa de exames e requerida ao Diretor do DETRAN pelo
candidata alfabetizado que tivesse campletada 18 anas.
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Os exames de saüde podiam ser realizados por servicos

medicos e entidades hospitalares oficiais ou por cimnicas particulares
credenciadas pelos DETRANs.

A sanidade fisica e mental dos candidatos era avaliada par

meio de exame clInico geral, realizado pelo servico medico do DETRAN.

Quando esse servico medico não dispusesse de meios prOprios, era admitida

a realizacão dos exames pelos servicos medicos e hospitalares püblicos, par

clinicas médicas ou par profissionais medicos autOnomos credenciados pelo
DETRAN.

0 exame psicológico era realizado pelo Serviço de Psicologia

do DETRAN e, quando este nao dispusesse de meios próprios, pelos serviços

de psicobgia püblicos, par cilnicas psicolOgicas ou par profissionais

psicólogos autOnornos, também credenciados pelo DETRAN.

2.2.1.2 - AS AUTO-ESCOLAS

Aprovado nos exames de saüde, a candidato a habilitaçâo

obtinha a licença prévia para aprendizagem. Esta podia efetuar-se em escolas

- pessoas jurIdicas que se dispunham a formar condutores de velculos

automotores - ou cursos instituldos em qualquer entidade, püblica ou privada,

legalmente constituIda. Para funcionar, as escolas dependiam de registro

prévio no DETRAN que tivesse jurisdicao na area e, para obtê-la, tinham que

atender a uma série de requisitos de ordem material exigidos pelo

regulamento. Feito o registro, a DETRAN expedia licenca para o

funcionamento da escola, corn prazo de validade de 12 meses, renovável,

desde que cumpridas as exigências legais.

Para exercerem suas atividades, o Diretor-Geral, a Diretor de

Ensino e a Instrutor de Escola deviarn estar habilitados corn o certificado

próprio expedido pelo DETRAN, que prarnovia cursos especIficos para cada
especialidade.

De acordo corn esse COdigo, a prática, pelo Diretor-Geral, pelo

Diretor de Ensino ou pelo Instrutor de Escola, de atos de improbidade contra a

fé pUblica, contra a patrimônio ou contra a administraçâo püblica ou privada

implicaria punicão pelo Diretor do DETRAN, corn o cancelamento do registro

da escola e da licenca para funcionamento ou o cancelamento do registro

funcional.



2.2.1.3-0 INSTRUTOR AUTONOMO

A preparacao dos candidatos para a obtencäo da carteira de

habilitacao podia ser feita tambérn por Instrutor Autônomo (instrutor titulado

pelo DETRAN mediante aprovacão em curso especIfico e sem vInculo

funcional corn nenhuma escola) e por Instrutor Especial (aquele que, habilitado

por exame de avaliacão do DETRAN e não mantendo vinculo corn nenhuma

escola e não fazendo da instrucáo atividade ou profissão, exercia-a em caráter

gratuito, voluntário e excepcional).

0 Instrutor Autônomo, mediante prévia autorizacão do Diretor

do DETRAN, podia instruir candidatos a obtencao da carteira de habilitacão

residentes em municIpio onde não houvesse escola.

2.2.1.4 - Os EXAMES DE LEGIsLAçA0 E DE PRATICA DE DIREçA0

De acordo corn esse Codigo, Os exarnes de legislaçao de
trânsito e prática de direcaa erarn realizados perante uma comissão de três

rnernbros, designados pelos Diretores dos DETRANs, para o perlodo de urn

ano, perrnitida uma recondução par igual perIodo. 0 examiriador de trânsito

era o responsável direto pea avaliacao do candidato. Devia estar habilitado

corn o certificado expedido pelo DETRAN, que promovia o curso especIfico

para a especialidade. Erarn exigéncias para frequência ao curso de

exarninador: ser habilitado, pelo rnenos, na categoria "B"; possuir escolaridade
de 21 grau; e estar aprovado no exarne psicolôgico para fins de avaliacao
escoa r.

2.2.2-0 ORDENAMENTO JURIDICO VIGENTE

0 CTB, de 1997, sofreu importantes alteracöes, especialrnente

na administração do trânsito e nos procedirnentos para ernissäo da CNH. E
importante verificar que o nova Codigo foi disciplinado por diversas resolucoes
do CONTRAN. Entre elas, destaca-se a Resolucâo n° 33, de 21/5/98, que

regulamentou os servicos dos arganisrnos de qualificacao de trânsito e os

critérios de credenciarnento e funcionarnento dos Centros de Formacão de

Condutores. Posteriorrnente, a Resolucäo do CONTRAN n° 74, de 19/11/98,
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que velo regulamentar o credendamento dos servicos de formaçao e a

processo de habilitaçao de condutores de velculos, revogou a Resoluçao n° 33

e determinou que a Resolucâo n° 734, de 1989, que regularnentava a Codigo
anterior, permanecesse em vigor ate o dia 1 013199, corn exceção dos
dispositivos que a contrariassem.

2.2.2.1 -0 SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO

0 Sistema Nacional de Trànsito, previsto no CTB, formado por

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

municIpios, tern por finalidade o exercIcio das atividades de planejarnento,

administraçao, normatizacao, pesquisa, registro e I icenciamento de velculos,

formacâo, habilitaçao e reciclagem de condutores, educaçao, engenharia,

operacão do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infraçoes

e de recursos e aplicacao de penalidades.

Hoje ele é composto pelos seguintes Orgãos:

I - o Conseiho Nacional de Trânsito - CONTRAN -,

coordenador do Sistema e órgao maxima norrnativo e consultivo;

II - as Conselhos Estaduais de Trànsito - CETRANs - e o

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE -, órgaos

normativos, consuttivos e coordenadores;

III - Os órgaos e entidades executivos de trànsito da Uniâo, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municIpios;

IV - as árgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municIpios;

V - a PolIcia Rodoviária Federal;

VI - as PolIcias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infracoes -
JARIs.

Entre as competências do CONTRAN, previstas no art. 12 do

estatuto, encontram-se a de estabelecer as normas regulamentares e as

diretrizes da Poiltica Nacionaf de Trânsito e a de norrnatizar as procedirnentos

sabre a aprendizagem, habilitacão, expedicão de documentos de condutores e

registro e licenciamento de velculos.

Aos Conselhos Estaduais de Trânsito compete acompanhar e

coordenar as atividades de formacao de condutores, registro e Iicenciamento
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de velculos , articulando os Orgãos do sistema no Estado, reportando-se ao

CONTRAN. Seus presidentes e seus membros são nomeados pelos
governadores.

Segundo a Resolucão do CONTRAN n° 29, de 21/5/98, os

CETRANs deverão acompanhar a estruturacao, a administracao e o

funcionamento dos órgãos ou entidades executivas de trânsito e dos órgãos

rodoviários municipais, informando ao CONTRAN, por interrnédio do

Departarnento Nacional de Trânsito - DENATRAN -, se atendem as exigéncias
da legislacao de trânsito.

O DENATRAN é o órgao máxirno executivo de trânsito da

União, competindo-Ihe proceder a supervisão, a coordenacão, a correicao dos

árgãos delegados, ao controle e a fiscalização da execucão da poiltica

nacional de trânsito e do prograrna nacional de trânsito; estabelecer

procedimentos sobre a aprendizagern e habilitacao de condutores de veculos,

sobre a expedicao de documentos de condutores, de registro e licenciarnento

de veIculos; expedir a Permissão para Dirigir, a CNH, os Certificados de

Registro e o de Licenciamento Anual mediante a delegacao aos Orgãos

executivos dos Estados e do Distrito Federal, bern como organizar e manter o
Registro Nacional de Carteiras de Habilitacão - RENACH.

Os Orgaos executivos de trânsito dos Estados atuarn por meio
de delegação do DENATRAN. Segundo o § 1 0 do art. 19 do CTB, se
comprovada, por rneio de sindicãncia, a deficiência técnica ou administrativa

ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé püblica, contra o

patrimOnio ou contra a administracao püblica, o DENATRAN, mediante

aprovaçao do CONTRAN, assurniré, diretarnente ou por rneio de deegação, a

execucao total ou parcial das atividades do órgao executivo de trénsito

estadual que tenha rnotivado a investigaçao, ate que as irregularidades sejarn
sanadas.

2.2.22 - AS CONTROLADORIAS REGIONAIS DE TRANSITO

De acordo corn a Resolucao do CONTRAN n° 74, de 19/11/98,
os órgãos executivos estaduais de trãnsito, por delegação do órgao máximo

executivo de trãnsito da União, podern credenciar, por processo licitatório, para

cada rnódulo de 250.000 condutores cadastrados, Controladorias Regionais de

Trânsito - CRTs. Estas são entidades privadas especializadas que devern
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estar inscritas no cadastro de fornecedores do DENATRAN e apresentar

capacidade técnica para atender aos requisitos exigidos na legislaçâo de

trânsito.

A Resolucao n° 74, em seu art. 60, estabelece:

"Art. 60 - Compete as Controladorias Regionais de Trânsito -

CRTs:

I - certificar e auditar privativamente Os Centros de Formacão

de Condutores - CFCs;

II - capacitar os examinadores e os instrutores, mediante cursos

especIficos: teOrico-técnico e de prática de direcão;

III - realizar os exames teóricos para a habilitação necessária a

obtencao da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação -

CNH; e

IV - elaborar as provas a serem prestadas, as quais serão

impressas de forma individual, ünica e sigilosa, contendo a nome do

candidato, data e hora da impressão.".

As CRTs devem periodicamente ser auditadas pelo Orgão

máxirno executivo da União, sendo o resultado da auditoria comunicado ao

órgao de trânsito credenciador. Seu funcionamento depende de previo

credenciarnento no órgão estadual executivo de trânsito e posterior

homologacão no DENATRAN.

Cabe observar que, caso o órgão ou entidade executiva de

trânsito do Estado opte pelo não-credenciamento, deverá cumprir as mesmas

exigências previstas para as CRTs. 0 art. 3 0 da mesma resolucão estabelece

as exigências que deverão constar no edital de licitacão e no contrato para

prestacão de servicos pelas CRTs quals sejam:

"Art. 30 - No edital de Iicitacao e no contrato para prestacâo dos

servicos pelas Controladorias Regionais de Trânsito - CRTs - deverão constar,

dentre outras, as seguintes exigèncias:

I - estar legalmente estabelecido e composto de um corpo

diretivo, administrativo, de avaliacao, de auditoria e de examinadores corn

capacitacão na area de formacao de condutores;

II - apresentar condicoes, financeira e organizacional,

compatIveis corn as funcoes a serem desenvolvidas, além da infra-estrutura

adequada de acordo corn a demanda operacional e formação pedagógica do

corpo docente;
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Ill - possuir meios que atendam aos requisitos de segurança,

conforto e higiene, assim coma as exigências didático-pedagagicas e as

posturas municipais referentes a prédios para a realizacão dos exames
teórico-técn icos;

IV - deter urn nIvel de informatizacao que permita a

acompanhamento do registro e dos dados armazenados para as testes dos

candidatos a obtençao da Carteira Nacional de Habilitacão - CNH, além de

ligação eletrônica corn a Orgãa executiva de trânsito do Estado ou do Distrito

Federal da area de sua Iocahzaçao e corn a Orgão maxima executivo de
trànsito da União;

V - possuir e utilizar mecanismo de seguranca que perrnita a

protecao contra fraudes na realizacão das provas;

VI - elaborar, aplicar e corrigir provas teOricas corn utilizaçâo de

equipamentos de processamento de dadas integradas corn a sistema

RENACH, armazenando, de forma protegida, as documentos relativos aos
exarnes;

VII - destinar a percentual de 10% (dez par centa) dos valores

arrecadadas pelas Controladonas Regionais de Trénsito - CRTs para o orgao

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal."

2.2.2.3 - Os CENTROS DE FORMAçAO DE CON DUTORES

Criados para substituir as antigas auto-escolas, as CFCs são

organizacoes de atividade exciusiva, certificadas pelas CRTs e credenciadas

pelos Orgãos executivos estaduais de trânsito. Devern possur administracão

prOpria e corpo técnico de instrutores corn cursos de especializacão,

objetivando a capacitaçao teárica e prática de condutores de velculos
autornotores.

0 credenciamento para funcionamento de CFCs deve ser

expedido pelo Orgaa estaduat, apos a certificação da CRT. Ele pode dedicar-

se apenas ao ensino teOrico-técnico ou ao ensino prático de direcao veicular,
ou a arnbos, desde que certificado.

Seu funcionarnento deve ser acornpanhado de forma
permanente pela CRT que o certificou, bern como peto árgao executivo

estadual. A auditagern periódica dos CFCs 6 atividade privativa da CRT.



2.2.2.4 - RESPONSABILIDADE DAS CRTs E DOS CFCs

Entre as infracoes e penalidades previstas no CapItulo VI da
Resolucao no 74 do CONTRAN, a art. 14 estabelece:

"Art. 14 - Consideram-se infracoes de responsabilidade das

Controladorias Regionais de Trânsito - CRTs e dos Centros de Formacão de

Condutores - CFCs, punIveis pelo dirigente do Orgao executivo de trànsito dos
Estados ou do Distrito Federal:

- deficiëncia técnico-didática da instrução teórica ou prática de
qua Iquer ordem;

II - aliciamento de alunos para Centros de Formaçao de

Condutores - CFCs - por meio de representantes, corretores, prepostos e

similares, publicidade em jornais e outros meios de comunicação, mediante

oferecimento de facilidades indevidas;

Ill - prática de atos de improbidade contra a fé püblica, contra o

patrimônio ou contra a administração püblica Cu privada".

2.2.2.5 - OS EXAMES DE HABILITAcA0

Segundo a art. 140 do nova COdigo, a habilitação para conduzir

velculo automotor e elétrico é apurada par meio de exames realizados pelos

órgaas executivos estaduais de trénsito do domicIlio ou da residência do

candidato ou na sede estadual ou distrital do próprio ôrgão. 0 condutor deve

ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir Carteira de

Identidade ou documento equivalente. 0 processo de habilitação e as normas

relativas a aprendizagem são regulamentados pelo CONTRAN.

0 candidato a habilitaçao deve se submeter aos seguintes
exames:

- de aptidão fIsica e mental;

II - psicolOgico;

Ill - escrito, sabre Iegislacão de trânsito;

IV - de nocoes de primeiros socorros;

V - de direcão veicular, realizado em via püblica, em veIculo da

categoria para a qual estiver se habilitando.
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Os exames de habilitacao podem ser aplicados por entidade
püblica ou privada credenciada. Já Os de direcao veicular são privativamente
realizados pelo Orgao executivo estadual de trânsito.

2.2.2.6 - OS EXAM ES DE APTIDAO FISICA E MENTAL

A Resolucão do CONTRAN n° 51, de 21/5/99, dispöe sabre os
exames de aptidão fIsica e mental, quais sejam, avaliacão oftalrnológica,

otorrinolaringolOgica, neurolOgica, card iorrespiratOria e do apareiho locomotor,

bern como sobre outros exames complementares ou especializados, a criteria

medico. A resolução também dispöe sobre a forma de realizacão desses

exames e as critérios e tipos de resultados e estabelece que a laudo medico

deve ser parte integrante de planiiha ünica. Para a credenciamento, o medico

deve, entre outras exigências, ter a tItulo de especialista em Medicna de

Tréfego ou ter sido aprovado em cursos especIficos reconhecidos pela

Associação Brasileira de Acidentes e Medicina de Tráfego.

Os profissionais já credenciados tern ate o dia 1 0/1/2000 para
se adequarem a essas exigéncias.

Aos servicas medicos dos órgaos executivos estaduais de

trânsito competem a fiscalizaçao e a realizacãa de auditorias anuais corn

relacão aos profissionais credenciados e aos serviços medicos prestados.

A resoluçao dispOe, ainda, sobre o preco da Avaliacao de

Aptidão FIsica e Mental e determina que os locais de realizaçao dessas

avaliacoes devem dedicar-se exclusivamente a esse tipo de atividade, não

podendo estar localizados em ambulatOrios ou hospitais ou funcionar

conjuntamente corn consultórios de outras especialidades.

Os psicOlogos responsáveis devem ter cursos de capacitação

corn especialização na area, rninistrados par universidades ou faculdades

reconhecidas pelo MEC, e devem reciclar-se period icamente. A resolucao

estabelece tarnbém as norrnas e procedimentos da Avaliação Psicalógica.

A comprovação da inadequação do serviço prestado acarreta a
punicão do profissional envolvido, de acordo corn as norrnas estabelecidas

pelos argãos executivos estaduais de trânsito. 0 candidato julgado inapto no

exame pode tambérn entrar corn recurso, a ser interposto perante a Conseiho
de Trãnsito do Estado.



2.2.27 - A APRENDIZAGEM

Normatizada pela Resoução do CONTRAN n° 50, de 21/5/98, a

aprendizagem de direcao veicular para obtenção da Perrnissão para Dirigir

compreende duas fases: a formacâo teOrico-técnica e a prática de direção
ve,cuar.

Na primeira fase, devern ser desenvolvidos os conteUdos
relativos a direcao defensiva, prirneiros socorros, protecão ao meio ambiente,

cidadania, Iegislação de trânsito e mecânica básica de velculos. Essa

formacao é desenvolvida nos CFCs.

A formacao teôrico-técnica habilita o candidato a prestar o

exame para obtencao da Iicenca para dirigir, aplicado pelo órgão estadual ou

por entdades por ee credenciadas, as controladorias. Corn a Iicenca, que é

solicitada ao Orgao estadual de trânsito pelo CFC onde o candidato estiver

rnatriculado ou por instrutor não vinculado, o candidato está apto a passar para

a fase seguinte.

Na segunda fase, devern ser desenvoPvidos os aspectos

relacionados ao funcionamento do velculo, ao USC de SeUS equipamentos e

acessOrios, a prática da direcâo defensiva e a práttca de direcão veicular.

Tambérn estão incluldos a observância a sinalizacao de trânsito e as regras

gerais de circulacao e de fluxo de velculos nas vias e os cuidados na direcao.

Para prestar o exame prático de direcäo veicular, exige-se que

o aluno tenha concluldo o ctjrso prático de direcâo veicular. Ao ser aprovado

nas duas fases, é-Ihe concedida a Permissão para Dirigir, documento de

caráter provisOrio corn validade de urn ano.

2.2.2.8 - Os INSTRUTORES

A preparacao de candidatos a obtencão da Permissão para

Dirigir deve ser feita por instrutor de direcao veicular vinculado a centro de

formacão. Excepcionalmente, admite-se a figura do instrutor não vinculado,

que e aquele habilitado por exame de avaliacao da CRT, mas não mantém

vinculo corn nenhurn centro e, não fazendo da instrucão para aprendizagern

atividade ou profissão, exerce-a em caráter gratuito, voluntário e excepcional.

Esse instrutor sO pode instruir 2 candidatos a cada 12 meses, quando não

existir CFC no municIpio.
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Os instrutores vinculados e nâo vinculados a CFC devem
comprovar:

- ter concluldo curso especIfico, aprovado pela CRT;

- não ter cometido nenhurna infraçâo de natureza grave ou
gravIssirna nos ültimos 12 meses;

- ter, no mInimo, 21 anos de idade;

- ter, no mInirno, dois anos de efetiva habilitação legal para a

conducao de velculo na categoria em que pretende ministrar aula prética;
- ter escolaridade minima de 2 0 grau completo para o ensino

teórico-técnico e de 1 0 grau completo para a prática de direcão;

- nao ter sofrido penalidade de cassacâo da CNH;

- ter participado de curso de direcao defensiva e de primeiros
socorros;

- ter a capacidade necessária a instruçâo teOrico-técnica.

Os órgaos executivos de trânsito devem manter atualizados os

cadastros de instrutores de direção veicular credenciados nas respectivas
jurisdiçöes.

2.2.2.9-0 EXAME DE DIREçA0

O exame de direcao veicular é realizado perante uma comissão
integrada por três membros, designados pelo dirigente do Orgao estadual

executivo de trânsito para o perIodo de urn ano, permitida urna reconducão por

igual perIodo. Nessa comissão, pelo menos urn membro será obrigatoriamente

habilitado em categoria igual ou superior a pretendida pelo candidato. 0

prontuário do candidato habilitado inclui a identificacão dos instrutores e

examinadores, que são passIveis de punicao conforrne regulamentação a ser
estabelecida pelo CONTRAN.

0 exarne poderá ainda ser realizado perante cornissöes
volantes designadas pelo órgao executivo estadual de trânsito. A Resolucão n°

74 especifica ainda a forma de realizaçao da prova, o local, o aproveitamento,

a pontuacão, os tipos de faltas do candidato e suas caracterIsticas
(eliminatOrias, graves e leves).



2.2.2.10 - EDUCAçA0 PARA 0 TRANSITO

0 CTB torna obrigatória a existència de urna coordenacao

educacional em cada Orgão do Sistema Nacional de Trânsito, bern como exige

que promovam, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio,

a funcianamento de Escolas Püblicas de Trânsito - EPTs.

Está previsto também que esses Orgãos promovam campanhas

e programas de educacao para o trânsito, de primeiros socorros e de

prevenção de acidentes, nas quais estarão envolvidos os Ministérios da

Educaçao e do Desporto, da Saüde, do Trabalho, dos Transporte, e da Justiça.

2.3-0 DETRAN DE MINAS GERAIS

2.3.1 - Histórico

A origem do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

DETRAN-MG - remonta ao ano de 1912, quando a Guarda Civil do Estado

recebeu a incumbência de formar urn contingente de policiais que se

encarregasse de exercer a policiamento do trânsito na Capital, como medida

de seguranca, devido ao crescimento do nümero de velculos autornotores.

Posteriormente, em 1928, criou-se a lnspetoria de Veiculos de

Belo Horizonte, que, no início, funcionava junta a Guarda Civil, tendo ambas

urn ünico Superintendente - urn Delegado Auxiliar de PolIcia Civil. Par meio de

decreto do Governo do Estado, a Inspetoria de Velculos foi transformada em

Servico Estadual de Trânsito, corn jurisdicão em todas as cidades mineiras,

desligando-se da Guarda Civil. Pelo decreto de 18/3/38, a Servico Estadual de

Trânsito foi transformado em Departamento Estadual de Trânsito e, finalmente,

quando entrau em vigor o antigo Código Nacional de Trânsito - Lei Federal no

5.108, de 21/9/66 - recebeu a denorninacao de Departarnento de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG.

Ate o advento do Código Nacional de Trénsito, de 1941, não
havia sido institulda a CNH. As carteiras eram, então, expedidas no Distrito

Federal e nas Capitais dos Estados.

Corn a Decreto-Lei no 3.651, de 25/9/41, que deu nova redacao

ao Código de Trânsito, instituiu-se a CNH, e foram criados o CONTRAN, corn

sede no Distrito Federal, e as Conseihos Regionals de Trânsito, corn sede nas
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Capitais dos Estados e subordinados aos respectivos Governos. Os Conseihos

Regionais de Trânsito dividiriam os Estados em circunscriçOes constituldas por

urn ou mais municIpios, devendo cada circunscrição ter, pelo menos, uma
repartiçäo fiscaUzadora do tráfego.

A partir da aprovação da Lei no 5.108, de 21/9/66, que instituiu
o Codigo de Trânsito subsequente, fol feita uma distincao entre Os Orgaos
normativos e os executivos que compunham o Sistema Nacional de Trânsito.

0 atual CTB, instituldo pela Lei n° 9.503, de 2319/97, inclui os

Orgaos e entidades executivos de trânsito dos Estados entre os componentes

do Sistema Nacional de Trânsito, trazendo algumas alteracoes no que se

refere a competéncia desses Orgaos.

No Estado, as atividades relacionadas a registro de velculo e

habilitaçao de condutor estão vinculadas a PolIcia Civil, por determinaçao

contida no art. 139, III, da Constituicao do Estado, que assim clispöe:

"Art. 139 - A PolIcia Civil, orgao permanente do Poder Püblico,

dirigido por Delegado de PolIcia de carreira e organizado de acordo corn os

principios da hierarquia e da disciplina, incumbern, ressalvada a competência

da União, as funcoes de polIcia judiciária e a apuracão, no território do Estado,

das infracOes penais, exceto as militares, e lhe são privativas as atividades
pertinentes a:

Ill - registro e licenciarnento de velculo autornotor e habilitacao
de condutor".

2.3.2 - COMPETENCIAS

0 art. 22 do CTB estabelece a competência dos Orgaos ou

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal como
segue:

"Art. 22 - Compete aos Orgaos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislacão e as norrnas de trânsito,
no àrnbito das respectivas atribuicöes;
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II - realizar, fiscalizar e controlar a processo de formação,

aperfeicoamento, reciclagem e suspensao de condutores, expedir e cassar

Licenca de Aprendizagern, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de

Habilitacão, mediante delegacao do órgao federal competente;

Ill - vistoriar, inspecionar quanta as condicöes de segurança

veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar velculos, expedindo o

Certificado de Registro e a Licenciarnento Anual, mediante delegacão do

Orgão federal competente;

IV - estabelecer, em conjunto corn as Poilcias Militares, as
diretrizes para o policiarnento ostensivo de trânsito;

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as

rnedidas administrativas cabIveis pelas infracoes previstas neste COdigo,

excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercIcio

regular do Poder de Poilcia de Trânsito;

VI - aplicar as penalidades P01 infracoes previstas neste

COdigo, corn exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24,

notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoçâO de
velculos e objetos;

VIII - comunicar ao orgão executivo de trânsito da União a

suspensao e a cassacao do direito de dirigir e a recolhimento da Carteira

Nacional de Habilitacao;

IX - coletar dados estatIsticos e elaborar estudos sabre

acidentes de trânsito e suas causas;

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de

atividades previstas na Iegislacao de trânsito, na forma estabelecida em norma

do CONTRAN;

XI - implementar as medidas da Polltica Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Trânsito;

XII - promover e participar de projetos e programas de

educacão e segurança de trânsito de acordo corn as diretrizes estabelecidas

pelo CONTRAN;

XIII - integrar-se a outros órgaos e entidades do Sistema

Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensaçâo de multas

impostas na area de sua competéncia, corn vistas 6 unificacao do
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licenciamento, a sirnplificação e a celeridade das transferências de velculos e

de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito

executivos rodoviários municipais, as dados cadastrais dos velculos

registrados e dos condutores habilitados, para fins de lmposiçâo e notificaçao

de penalidades e de arrecadaçao de multas nas areas de suas competências;

XV - fiscalizar a nIvel de emissão de pcluentes e ruldo
produzidos pelos velculos automotores ou pela sua carga, de acordo corn o

estabelecido no art. 66, além de dar apolo, quando solicitado, as açoes
especIficas dos órgãos ambientais locals;

XVI - articular-se corn os demais órgãos do Sistema Nacional de

Trânsito no Estado, sob coordenaçao do respectivo CETRAN".

Como já fol dito, a Resolucao no 74 do CONTRJAN, de 19111/98,

que regulamenta o credenciamento dos serviços de formaçao e a processo de

habilitaçao de condutores de velculos, estabelece que os Estados poderão

privatizar as atividades relacionadas a habilitaçâo do condutor por melo do

credenciamento de instituiçoes privadas, as CRTs. Em Minas Gerais, o

DETRAN não realizou, ate a momento, licitaçâo para a instalacao dessas

instituiçOes, tendo assumido a execucão das funcoes que a elas seriam
atribuldas.

2.3.3 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

0 DETRAN-MG faz parte da estrutura organizacional da
Secretaria da Seguranca Püblica de Minas Gerais, de acordo corn a Decreto

no 17.825, de 2/4176, que dispöe sabre a Sistema Operacional de Seguranca e

Trénsito, reorganiza a Secretaria da Seguranca Püblica e dá outras
provi déncias.

A Coordenaçao de Operaçoes Policiais é composta por trés
Delegacias Especializadas: de Repressão a Furta, Roubo e Desvio de Cargas

de VeIculos; de Repressão a Furto e Roubo de Veiculos; de Acidentes de
VeIculos.

A Coordenaçäo de Administraçao de Trãnsito é composta par
quatro Divisöes, corn suas respectivas secöes: a Divisão de Habifitaçao e

Controle do Condutor, que se subdivide nas Secoes de Inscrição, Supervisão

e Controle de Aprendizagem, Exames EspecIficos, Ernissão de Documentos,
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Prontuário e Inforrnaçoes; a Divisão de Registro de VeIculos, corn as Secoes

de Vistoria e Emplacarnento, de Licenciamento de Velculo e de Velculos do

Interior; a Divisão de Selecao, que inclui as Secoes de Exame Medico, de

Exame Psicotécnico e de Controle de Cllnicas; e ainda a Divisão de Controle
das CIRETRANs.

Inclui-se ainda no organograrna do DETRAN-MG a Divisão de

Apoio Administrativo, corn suas Secoes de Gráfica e Material, Manutencao,

Centro de Processamento de Despesa e Oficina.

A Junta Administrativa de Recursos de Infracoes - JARI - e a

Coordenacao de Educaçao de Trânsito cornpoem também a estrutura do
DETRAN-MG.

A Coordenacao de Planejamento e Operacoes de Trânsito e a

Coordenacao de Engenharia de Trânsito, que anteriormente faziam parte da

estrutura administrativa do DETRAN-MG, foram extintas corn a entrada ern

vigor do atual Codigo de Trânsito, que determinou, ern seu art. 24, que suas

atribuicöes fossern incluldas na cornpetência dos Orgãos e entidades
executivas de trânsito dos municpios.

2.3.4 - SISTEMATICA DE CONCESSAO DE CNHs ADOTADA PELO
DETRAN-MG

Para obter urna CNH, segundo orientaçöes doDETRAN-MG, 0
candidato, de posse do Boletirn de Encaminharnento obtido no próprio Orgao,

dirige-se a urna cimnica credenciada para a realizacão dos exarnes medico e

psicotécnico. Urna vez realizados os exames, o candidato deve retornar ao

DETRAN-MG para devolver o respectivo docurnento.

Decorridos quatro dias da devolucao do Boletim de

Encarninhamento, o candidato aprovado poderá subrneter-se ao exame de
Iegislacao.

Aprovado nesse exame, poderá rnarcar o exame de direcâo em

veIculo particular ou procurar urna auto-escola, ou seja, urn centro de formacao
credenciado para treinarnento de condutores.

0 exarne de Iegislacâo tern validade ate o vencirnento do exame

medico. A licenca de aprendizagern so poderá ser requerida por intermédio da
auto-escola.
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0 candidato reprovado em exame psicotécnico, medico, de
legislacao ou de direcao somente poderá participar de novo exame decorrido o
intersticio de 15 dias.

As próprias orientaçoes contidas no Boletirn revelam que o
DETRAN-MG ainda não está familiarizado corn a nomenclatura imposta pelo

novo COdigo de Trânsito, usando, por exemplo, a palavra "auto-escolas" ao
referir-se aos CFCs. Fatos como esse demonstram que o Estado de Minas não
se adequou ainda aos mandamentos da nova legislação.

2.3.5 - TAXAS

As taxas cobradas pelo DETRAN-MG para a obtenção da CNH,
incluindo o conjunto de exames obrigatôrios, são das mais caras do Pals. Após
o reajuste de aproximadamente 100% que entrou em vigor em junho deste
ano, essas taxas são as seguintes:

1. Exame medico:
2. Exame psicotécnico:
3. Exame de legislação:
4. Exame de direcão veicular:
5. Emissão de Licenca de Aprendizagem:
Total:

R$25, 00
R$43,00

R$23,45
R$23,45
R$11,72

R$114,90

Como mostra o quadro abaixo, outros Estados, a excecão do
Espirito Santo, cobram valores bern inferiores:

EspIrito Santo	 R$113,45
Minas Gerais ...............	 .R$1 14,90
Ceará ........ .................... 	 .R$ 96,00
Rio de Janeiro	 R$ 86,49
Santa Catarina	 R$ 58,62
Bahia ............................	 .R$ 36,46
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Segundo o DETRAN-MG, esses valores devem ser pagos no

BEMGE. No entanto, as auto-escolas recebem também o pagamento

diretamente do aluno. Nesse caso, segundo inforrnacao de urna auto-escola da

Capital, obtida por telefone, Os valores são superiores: Os exarnes de direção e

de legislação passarn para R$27,00, e a Licença de Aprendizagem, para

R$11,72.

0 valor da hora-aula de direcão, fornecido par auto-escolas de

Bela Horizonte, é de R$15,00. Coma o COdigo exige urn minima de 15 horas-

aula, o total chega a R$225,00. Para frequentar as 30 horas-aula teOricas

obrigatórias, o aluno gasta R$75,00, que é a preco cobrado par auto-escolas

da Capital. Portanto, os gastos corn a aprendizagem somam R$300,00.

Incluindo as aulas teóricas e préticas ministradas pelos CFCs, o

custo de uma carteira de habilitaçâo no Estado é de, no minima, R$414,90. Se

O candidato não for aprovado e tiver de repetir exarnes, a que é a caso da

rnaioria, que repete a de direção veicular, esses valores deverão ser pagos

novamente.

2.3.6 - COBRANA DE MULTAS

0 CTB prevê, em seu art. 320, que a receita arrecadada corn a

cobrança de multas de trânsito deverá ser aplicada exciusivamente em

sinalizacao, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalizacão e educacão de

trãnsita. Desse valor, 5% deverão ser depositados, mensalmente, na conta de

fundo de ârnbito nacional destinado a seguranca e educacao de trãnsito.

Cabe aos órgãos executivos de trénsito dos Estados aplicar as

penalidades previstas no Côdigo - cam excecao daquelas de campetência

municipal -, notificar as infratares e arrecadar as multas.

Junto aa DETRAN-MG funciona a JARI, que é a Orgãa

calegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra as

penalidades aplicadas pelo Departamento.



2.4-0 DEBATE PCJBLICO TRANSITO E CIDADANIA

Observando que as questoes relacionadas ao trânsito estão

exigindo do Estado uma nova postura e organizacão, esta Comissão solicitou

a Comissão de Direitos Humanos desta Casa a realizacão de urn debate

pUblico, corn a participacao de autoridades e especialistas do Estado e de
outras regioes do Pals.

Corn o tema "Trânsito e Cidadania", a debate, realizado em

3/9/99, contou corn a participação do Sr. Altino Benevides, Assessor da

Presidència do DETRAN do Rio de Janeiro, que revelou a preocupaçâo das

autoridades desse Estado corn as questoes do consumo de álcool por

motoristas e do controle da incidência de roubos de velculos.

o Cap. João Batista Hoffmaeyster, ex-integrante do

Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, fez uma exposicão sabre a

nova reaidade do DETRAN gaucho, depois da aprovacao, pela Assembléia

Legislativa, de urn projeto que mudou a concepcão filosOfica da administração

por uma autarquia, adotando ate a terceirização dos trabahos. Segundo o

Capitão, no Rio Grande do Sul havia 1.600 policiais civis na atividade de

controle e administracao do trânsito; hoje, a administracão do trànsito conta
corn 250 trabalhadores.

Outro expositor convidado, o Prof. Flávio Saliba, do

Departamento de Sociologia da UFMG, discorreu sabre alguns pontos básicos

da relacão entre a questao da cidadania e a conduta de motoristas nas

estradas e cidades. Segundo a professor, esse cornportamento exige "absoluta

igualdade e respeito as normas e as pessoas. Dirigir mal no Brasil tern tudo a

ver corn a nIvel médio de cidadania". A falta de educacão no trânsito tern

origem na baixa formacao do povo em cidadania.

O rnédico Luiz Antonio Ferreira Paulino, da FHEMIG, mostrou

dados estatisticos sabre morte no trânsito. Ele revelou que o trânsito mata

mais a jovem, corn idade entre 20 e 40 anos, e que a proporcao é de 20

homens para 9 mulheres. Os acidentes de trãnsito são as responsáveis pelo

maior nürnero de atendimentos no Hospital do Pronto Socorro, em Bela

Horizonte, sendo superados apenas pelos homicIdios corn armas.

Os acidentes de trânsito nas estradas matam quatro vezes mais
que nas cidades. Segundo o expositor, em 1997, no Brasil, morreram 42 mu

pessoas no local do acidente, em estradas. No Estado, são considerados
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pontos crIticos a BR-040, onde 2.253 pessoas se envolveram em acidentes em

1998; o anel rodoviário de Belo Horizonte, a Rodovia Fernão Dias, nos Km 424

a 430, e a MG-050, que liga Betim a Divinópolis.

0 representante da FHEMIG revelou ainda que, em 1996, 5.900
pessoas envolveram-se em acidentes de trânsito; em 1997, 5.100, e, em 1998,

5.600. 0 nümero de ôbitos em atropelamentos no Estado é também

considerado urn dado alarmante. No ano passado, esse nümero chegou a

3.197. Em Belo Horizonte, chegou a 572. Via de regra, os atropelarnentos

envolvern trabaihadores braçais, estudantes e donas de casa. o medico da

FHEMIG afirmou que no Brasil nao existem estatIsticas sobre acidentes de

trânsito, fator que considera primordial para o controle da situacão, e que as

autoridades precisam cuidar mais da educaçao para o trànsito do que das

questoes de engenharia.

Além desses expositores, o debate contou ainda corn a

participação dos Srs. Vitor Hugo Moreira de Rezende, Presidente da

Associacao dos Delegados de Carreira; Carlos Catebe, representante da

Associacao das FamIlias VItimas de Trânsito; Oliveira Santiago Maciel e

Braülio Stivanin Junior, representantes do DETRAN-MG, e Jair Alves Lopes,

representante do Departamento Municipal de Trânsito de Santa Luzia.

Presidiu o debate o Deputado João Leite, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos e desta CPI. Este relator integrou a Mesa da

reunião como representante da CPI.

Ficou nItido, ao final dos trabalhos, que trânsito é uma questáo

de cidadania e que existe a premente necessidade de reestruturacao de todo o

sistema, voltando as acoes para o campo da educação e da engenharia de
trénsito, entre outros aspectos.

0 debate mostrou, também, que essas acoes extrapolam o

âmbito de competência e de atuacão da PolIcia Civil, que nao foi preparada

para atividades desta natureza.



34

2.5 - A ORGANIzAcA0 DOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO
EM OUTROS ESTADOS E MUNICIPIOS

Além do debate, a Comissão buscou tambérn informacoes sobre

questaes relacionadas a organização do trânsito em outros Estados e

municIpios, considerando as possibilidades abertas pelo CTB.

Para tanto, recebeu convidados e realizou visitas procurando

melhor conhecer as sistemas atualmente implantados e em funcionarnento.

A expedicão da Permissão para Dirigir e da CNH são de

competência do Orgao rnáximo executivo de trãnsito da União, DENATRAN,

mediante delegacao aos Orgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal,

conforme estatui o art. 19, VII, do CTB.

Conforme explanaçao anterior, as exames de legislacao para

obtenção da Permissão para Dirigir serão aplicados pelas CRTs Cu pelo
próprio órgão estadual de trãnsito. Já Os de direçao veicular serão

obrigatoriamente aplicados por uma cornissão integrada por trés membros

designados pelo dirigente do órgão executivo de trânsito para a perlodo de urn
ano, permitida a recondução por igual perlodo.

Dentro desses Iimites, cabe aos órgãos executivos de trânsito

organizarem-se para atender aos objetivos do novo Codigo, criando estruturas

administrativas que possibilitem uma melhor forrnacao de condutores, uma

fiscalizacao das entidades corn competência para a treinamento e urn
processo de avaliacão mais justo.

Foram verificadas diferencas entre os Estados, conforrne as

caracterIsticas dos órgãos de trânsito e a rapidez corn que vbm adotando as

deterrninacoes contidas nas resolucöes do CONTRAN. A maioria dos órgãos

executivos de trânsito não se habilitou ainda para cumprir todas as exigências

impostas pela Iegislacão atual e continua corn estruturas centralizadas, sern

apresentar grandes rnodificaçoes na busca de urn sisterna rnais transparente e
eficaz.

Excecoes a esse quadro são apresentadas principalmente pelo
Rio Grande do Sul e pelo Distrito Federal, onde as órgaos de trànsito estão

organizados na forma de autarquia, e pelo Ceará, cujo Departarnento de
Trânsito é vinculado a Secretaria Estadual de Transporte, Energia e
Cornunicaçoes - SETECO.
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Minas Gerais ainda mantém o seu Orgao de trénsito

subordinado a Secretaria da Seguranca Püblica e vinculado, desde a sua

origem, a PolIcia Civil. Esse tipo de vinculaçao se mantém também em São

Paulo e Santa Catarina, mas já foi desfeita em vários Estados.

No Distrito Federal, o Departarnento de Trãnsito é autarquia

estadual desde sua criaçao, em 1975, conforme deterrninou a Lei n° 6.296.

Recentemente, foi instituida a EPT, de acordo corn a que estabelece o art. 74,

§ 20, do CTB, a qual oferece cursos voltados para formacao de candidatos a

obtencao da CNH e de examinadores de trânsito, instrutores e Diretores das

escolas de formacao de condutores de velculos automotores, além dos cursos

de reciclagem de condutores quando da apreensao da carteira, nos casos
previstos pelo Codigo.

0 DETRAN de Sergipe também oferece urn curso de formacão

de condutores, corn 20 horas-aula, par rneio do NUcleo de Educacao para o

Trãnsito - NUDET -, principal responsével par toda a orientação de educação

no trãnsito naquele Estado. 0 órgãa está se estruturando para o cumprirnento
da nova legislacao.

Hoje, para obter a CNH em Sergipe, o candidato precisa

desembolsar R$45,00, referentes a trés exames medicos, e R$50,00, relativos

a taxa da CNH. 0 curso de formacao, que é oferecido na sede do Orgao, é

gratuito. Já se deu inIcio a urn curso de formacao de examinadores, corn

ofertas de vagas a funcionários püblicos estaduais, em busca de uma rnelhor
estrutura.

2.5.1 -0 MODELO DO RIO GRANDE DO SUL

Considerando a necessidade de se rnodernizar e atualizar o

DETRAN em Minas Gerais e a partir de informacoes de que a Rio Grande do

Sul estava adotando, corn sucesso, urn nova modelo de organização dos seus

órgãas de trânsita, esta CPI convidou representante do DETRAN daquele

Estado a fazer uma exposicão sobre a trabalho que estava sendo

desenvolvido. Assirn, em 24/8/99, recebeu a visita do Sr. Carlos Eduardo

Campos Vieira, Diretor Técnico do DETRAN-RS, que falou a Cornissão sabre a

funcionamento daquele órgão. Posteriormente, durante o debate püblico,

ouviu-se tambérn a Capitão João Batista Hoffmaeyster, que rnostrou os

resultados das rnedidas irnplantadas no Rio Grande do Sul.
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Criado pela Lei n° 10.847, de 20/8/96, o DETRAN do Rio

Grande do Sul é urna autarquia da adrninistracao püblica estadual que tern por

finalidade gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o territOrio do

Estado, as atividades de trânsito. Está vinculado a Secretaria da Justica e da

Seguranca, mas estuda-se a possibilidade de passar a autarquia para o ârnbito

da Secretaria de Transportes.

Embora vinculado a Secretaria da Justica e da Seguranca, não

possui vInculo corn a PolIcia Civil, fato que permite que as atividades

referentes a concessão de carteiras, aplicaçao de provas e outras sejam

exercidas por funcionários corn treinamento e perfil adequado a natureza das

tarefas exigidas.

Amparado pelo Projeto de Reestruturacao da Adrninistracao

Estadual de Trânsito, o DETRAN-RS rnodernizou-se, passando por mudancas

técnicas e operacionais que estabelecerarn urn sisterna de concessão de

carteiras de habilitacão bastante evoluldo e pouco sujeito a fraudes.

O controle do sisterna, antes feito nas delegacias de polIcia do

interior, é centralizado na Capital do Estado. A partir da centralizacao do

controle, a prestacão de servicos foi terceirizada, e o sistema de comunicacao
e gerenciarnento foi totalrnente inforrnatizado.

A autonornia adrninistrativa e financeira obtida corn a

transforrnacao do DETRAN-RS em autarquia possibilitou-lhe tornar-se

superavitário. Os recursos são arrecadados e administrados por ele próprio, e

não pelo Tesouro do Estado. No ano de 1998, o faturarnento foi de

R$140.000.000,00, e Os gastos, da ordern de R$40.000.000,00. Em 1999, o

superávit tern sido em torno de R$6.000.000,00 rnensais e provém,

basicamente, do licenciarnento, registro e recadastrarnento de velculos. Essa

econornia possibilita o investirnento em melhores condicoes de formacão dos

condutores, a irnplemento de urna polItica de segurança e educacão no

trânsito, além de outras melhorias na polItica de trânsito.

0 DETRAN-RS possui a seguinte estrutura de servicos: 276

Centros de Habilitação de Condutores - CHCs -, responséveis pela forrnacão

dos condutores; a Centro de Registro de Velculos Automotores - CERVA - e a
Centro de Cadastro de Velculos Automotores - CCVA.
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Os CHCs são o braco do DETRAN no interior do Estado e na

prOpria Capital. Seguern uma rigorosa padronizaçao e obedecem a uma série

de exigências. Neles concentram-se os exames medico e psicológico e as

aulas teóricas e práticas.

O CERVA possui todos os dados de registro de velculos, que,

no Estado do Rio Grande do Sul, e feito pelos cartórios de registro civil,

informatizados e ligados diretamente ao DETRAN.

O CCVA faz o cadastramento de velculos zero-quilômetro

quando eles saem da concessionária.

O Gerenciamento de lnformacoes do DETRAN - GID -,

totalmente informatizado, possibilita urn meihor funcionamento do modelo

adotado, permitindo o credenciamento de todas as pessoas que trabaiham no

processo de habilitacao e no registro de veIculos; o registro de todos os

velculos pelo CERVA ou pelo CCVA; o intercâmbio entre as estacoes de

inspecão de seguranca veicular e do sistema de arrecadação do DETRAN em

todo o Estado. E o DETRAN que administra o sistema de infracoes ocorridas

no Estado, por meio da companhia estadual de processamento de dados.

Ao procurar urn CHC, o condutor é cadastrado no Registro

Nacional de Carteira de Habilitacao - RENACH. 0 CHC recebe a

documentação do interessado e a envia, pelo correio, para Porto Alegre, para

a empresa que vai processar a carteira, se o candidato for aprovado. Sornente

essa empresa imprime, usando urn processo bastante moderno, as carteiras

de habilitacão.

O candidato é subrnetido então a exames medicos no CHC. 0

próprio medico Ianca, corn sua senha, o resultado no sistema informatizado.

Em seguida, o candidato é submetido ao exame psicolOgico, que também se

realiza no CHC e cujo resultado será lancado no sistema.

Uma vez aprovado, o candidato passa para a fase das aulas

teôricas, tarnbém ministradas no CHC. E obrigatorio o cadastro, no sistema, do

dia e horário das aulas, do nimero da sala e do nome dos condutores que

estão rninistrando a aula. Segundo informacoes prestadas pelo Diretor Técnico

do DETRAN-RS, o curnprimento dessa regra é sempre verificado pelas

auditorias feitas periodicamente nos CHCs, e o curso é avaliado por visitas de

pedagogas e psicólogas do DETRAN-RS.
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Os exames teOricos e práticos são aplicados pela Fundacao

Carlos Chagas, entidade vencedora da Iicitacao. Conclulda cada etapa, o

responsável deve Iançar as dados no sistema. Todos Os instrutores tern de
passar por urn processo die 	 e ser cadastrados no DETRAN.

As questoes das provas teOricas, que são mais die 	 ficam
cadastradas em urn banco die sendo sorteadas pelo sistema, no
momenta da prova. 0 aplicador não tern conhecimento prévio da prova que
será aplicada naquele dia.

Aprovado no exarne, a candidato começa as aulas práticas no

CHC, em velcutos devidamente registrados e licenciados pelo DETRAN-RS.

Os horários das aulas práticas são também Iançados no sistema, pelo prOprio
instrutor.

A etapa seguinte é a prova prática aplicada pela Fundaçao

Carlos Chagas. Uma vez concluIda, o CHC lanca a resultado no sistema

PROCERGS RENACH, que passa a informacao ao Banco Nacional de

Condutores - BNC -, que, par intermédio do RENACH, fecha a sistema. A

prOpria PROCERGS informa a resuitado a empresa que, no início, recolheu os

documentos, a foto e a assinatura do candidato, e esta, por sua vez, ernite a
carteira die 	 informa ao sistema, prepara a postagem e a envia a
outro órgao do setor, a Empresa die 	 e Telegrafos, que faz a entrega
dos documentos.

Todos esses procedimentos vao sendo, passo a passo,

lancados no computador pelo responsável pela fase, por meio die senha, a
que possibilita a fiscalizacao pelas auditorias. 0 fato de cada fase ser

realizada por urna entidade diferente dificuita a fraude. Nenhuma das

entidades detém o controle die a sistema. Quem participa na formacão

dos condutores não os avalia. Quem avalia não faz a processamento da

carteira. Consequentemente, para ocorrer a facilitacao da ernissão da carteira,

seria preciso adulterar todas as fases do sistema.

2.5.2 - 0 SERVI0 MUNICIPAL DE TRANSITO DA CIDADE DE SANTA
LUZIA

Santa Luzia é a Unico municIplo do interior do Estado que
efetivamente implantou urn serviço municipal die assumindo todas as
responsabilidades e competëncias previstas no CTB.



3- A INVESTIGAçAO

Diversos foram Os depoimentos e documentos carreados aos

autos da CPI que comprovarn, de forma inconteste, a existéncia não apenas do

esquema denunciado pelo Sr. Oracy Rodrigues como também de outros

esquemas de facilitacão e venda de carteiras de habilitacão, que, por certo,

culminaram corn a emissâo de inümeros documentos mediante processo

fraudulento.

Foram reunidos documentos e coihidos depoimentos, entre

outros, de proprietários de auto-escolas, policiais civis e candidatos apontados

pelo Sr. Oracy Rodrigues coma beneficiários do esquema, os quais

confessaram ter pago para a facilitacão dos exames.

A CPI verificou também denüncias de facilitacâo para emissão

de CNHs nas cidades de Juiz de Fora, Divinoléndia de Minas e Pouso Alegre,

constatando, por documentos recebidos, outras irregularidades, que já foram -

algumas delas - objeto de procedimento investigatório por parte da

Corregedoria de PoIlcia.
Restou provado, par documentos, perIcias e testemunhos, que

Minas Gerais possul uma enorme gama de motoristas que não se submeteram

sequer aos exames obrigatórios para obtencãa do documento habit para dirigir

veicuto automotor.

3.1 - A INVESTIGAçAO SOBRE AS DENUNCIAS EM SANTA
LUZIA

3.1.1 - AS DENUNCIAS DO SR. ORACY RODRIGUES

o Sr. Oracy Rodrigues prestou depoimento a esta CPI no dia

1813/99, deixando clara ser partIcipe de urn esquema de facilitação para

emissão de carteiras de habilitacão que tinha como sede a cidade de Santa

Luzia.
o denunciante declarou que recebeu proposta do Dr. Hilário,

Delegado de Pollcia, para atuar como agenciador de passIveis candidatos a

obtencao facilitada da CNH, recebendo, em troca, a quantia de R$ 70,00 para

cada candidato indicado. No decorrer do processo, porém, o depoente não

40
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Os membros desta CPI tiveram oportunidade de ouvir, nesta

Casa, 0 responsável pela implantacão do sisterna naquea cidade, Dr. Jair

Alves Lopes, que suscitou a interesse dos membros da Comissão em conhecer

de perto o nova servico.

Em visita aquela cidade, os membros da CPI observaram que o

servico possui urn quadro próprio de fiscais, composto par policiais civis e

militares inativos, que são permanentemente reciclados e orientados para o

born desempenho de suas atividades.

Além disso, a servico assumiu as funcöes de engenharia de

trânsito, tráfego e sinalizacao, confeccionando as próprias placas, procedendo

as avaliacoes estatIsticas dos acidentes e realizando urn prirnoroso trabalho

educativo, desenvolvido principalrnente nas escolas do rnuniclpio.

Apenas a titula de ilustracão, urn recurso interposto por

condutor inconforrnado corn algurna penalidade aplicada par fiscal de trénsito

é juigado pela JARI ern prazo não superior a dez dias.

Ernbora a servico seja integrado ao Sistema Nacional de

Trânsito, conforme reconhecido pelo próprio DENATRAN, ficou clara a

dificuldade de impantacão do órgão municipal, por restricoes ate mesrna do

orgao de trânsito do Estado. Essa conduta contraria a poiltica irnplementada

pelo CTB, que consiste exatarnente na descentralizacão dos servicos ligados

ao trànsito no Pals.

A integracão dos setares ligados ao trânsito deve ser facilitada

e implementada para que as inforrnacoes, documentos e registros sejarn

facilmente acessados por todos as Orgãos do Sisterna Nacional, em name do

interesse püblico.

0 trabalho desenvolvido na cidade de Santa Luzia é exemplar

e, corn certeza, deverá ser tornado corno parâmetro pebs demais municipios

do Estado.
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rr. - chegou .aserrernunerado ,dEsse-modo, vindo .a receber uma parcela mensal

fixade R$800,00.	 .	 ..	 ...•.	 . ... .
o esquema funcionava Qorn: a .intermødiação dos proprietários

da. Auto-EscolaSanta :Luzia, de apelido "Paulinho e. Elias", Os .quais também

donos •da,Auto-EscoIa Fama e Auto-Escola Clássica, na cidade de

Con,tagem.

o candidato a uma .carteira, :apôs pagar, ao agenciador

combinado, que inicialmente consistia na importância de R$ .1.600,00, e

entregar. copias xerox dos docurnentos	 onde

ja encontrava a pauta corn a devida aprovação nos exames medico,

'psjcote,cnicQedejegistaçao.. 	 . -.	 ..

•	 -	 -	 .. . . .	 Muitas veze.s, 0 pretendente a; c.btençao .da-CNH 	 se

• . subrnetia sequel ao exarne:de circuIaçãoou, .quando issoocorri tinhao teste

facilitado por examinadores quefaziam partedo esquema:'

o esquerna funcionava nas 1 bancas exarninadoras de Santa

Luzia, Vespasiano,Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Nova

Lima, Betirn,Sabará .çaete,segundo o depoente ., que afirmater facilitado a
emissâo dernaisde 2'mUcarteiras. 	 .	 .	 .

Outra grave denüncia refere-se a falta de recoihimento das

taxas correspondentes aos exames .. de Iegislaçao,..e de trânsito, cuja

comprovaç.ão de pagarnento Jam bérn, era jeita Ide manei . ra fraudulenta; os

, recursos arrecadados a esse tItulo nâo erarn direcionados para os cpfres do
•	 Estado.

o Sr. Warley, assassinado em circunsténcias estranhas, e outro
indivIduo, de , alcunha P.aLIistinha", residente na cidade de Sete Lagoas,

tambérn atuavam comoagenciadores, segundo odepoente. 	 •	 -
0. Delegado Hilário Teixeira, ainda segundo o depoente, era

quernficavacoma maior::partedo"bolo"; . ,e a arrecadacão,'que em urn Cjnico

dia de exame,chegoua R$28.000,00,: erarepassada para o Elias e o Paulinho,

proprietários da Auto-Escola Santa Luzia.	 •

Ao final, reconheceu como participante do esquema o policial
• José Martins dos iSantos, .atuamente Iotadp na 6a Delegacia Seccional de

Contagern,que-atuava comosecretário da banca exarninadora -na cidäde de
Santa Luzia.
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corno a pessoa que indicava o candidato para o Oracy, que;o levava para a

Auto-Escola Santa Luzia.

Segundo o depoente, a exame de legislaçao era feito na própria

auto-escola e, depois, obtinha-se a facilitacão da carteira corn os

examinadores. 0 Sr. Oracy era quem fazia a acerto corn o depoente, corn o Sr.

José Martins e corn os examinadores.

Disse acompanhar Os carididatos a outras cidades da regiao

metropolitana, quando a banca examinadora se encontrava no local, e que Os

examinadores do esquema eram escalados para essas cidades.

Confirrnou a participacão dos examinadores Robson Maria e

Sebastião Gualter Pereira no esquema, as quais assinavarn as pautas dos

candidatos que obtinham carteira fad I itada.

3.1.6 - DEPOIMENTO DO SR. JOAO WILSON DE. SOUZA, QUE OBTEVE
CARTEIRA FACILITADA

o Sr. Joâo Wilson de Souza, candidato recornendado pelo Sr.

Oracy Rodrigues, obteve carteira mediante processo facilitado, na cidade de

Vespasiano. As respostas as perguntäs do exame de Iegislacao foram-Ihe

ditadas pelo Sr. Elias, submetendo-se ao lexame nas prOprias dependências da

Auto-Escola Santa Luzia. Pagou ao Sr. Oracy R$600,00 pelo exame de

legislacão e este repassou a dinheiro ao Sr. Elias; R$500,00 foram pagos pelo

exame de direcão.

o candidato, por ser analfabeto, nao conseguiu ler

manchete de jornal que Ihe fora apresentada, na ocasião em que prestou

depoimento a esta CPI.

3.1.7 - DEPOIMENTO DO SR. REILTON BARBOSA DOS SANTOS, QUE
OBTEVE A CNH DE FORMA IRREGULAR

0 Sr. Reilton Barbosa dos Santos obteve a CNH mediante

encaminhamento do Sr. Oracy Rodrigues, por intermédlo da Auto-Escola

Farna, pagando, para tanto, a importéncia de R$600,00. Chegou a despender

outros recursos para a mesma finalidade, não se lembrando do valor da

quantia. Não se submeteu a exame medico ou psicotécnico, dizendo que as
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exames jé Ihe foram apresentados prontos para serem assinados. Não teve

sequer a trabalho de marcar a gabarito do exame de legislacão.

Ao ver a fotografia do Sr. Elias VictOria, a depoente disse,

embora corn dUvidas, reconhecer nele o dono da auto-escola.

3.1.8 - DEPOIMENTO DO SR. EDSON BICALHO DOS SANTOS, QUE

OBTEVE A CNH DE FORMA IRREGULAR

Morador da região da Pampuiha, Bela Horizonte, o Sr. Edson

Bicalho dos Santos foi habilitado em Ribeirão das Neves, sem se subrneter a

exame medico, psicotécnico ou de leg islaçao. Pagou R$1 .350,00 pela

facilitacao dos exarnes, por intermédic do Sr. Oracy Rodrigues. Quanta ao

exarne de Iegislacao, a Sr. Elias Victoria foi ditando as respostas, e a depoente

apenas teve o trabalho de marcá-tas no gabarito.

3.1.9 - DEPOIMENTO DO EX-POLICIAL CIVIL IRON DA SILVA MILER

0 ex-policial civil Iron da Silva Miter esclareceu a esta CPI ter

conhecimento do esquema de facilitacão para emissão de carteiras na cidade

de Santa Luzia, onde prestou servicos na funcao de detetive.

Confirmou ter participado de investigacão acerca das ativdades

do Sr. Paula Marcondes, proprietário da Auto-Escola Santa Luzia, no ano de

1996, quando este foi autuado em flagrante par falsificacão de documento

pübl ico.

Afirmou que, devido a falta de funcionários para a servico de

emissão de carteiras, as prOprias donos de auto-escolas tinham acesso aos

armários onde era guardada a documentação dos candidatos. Essa prática era

de conhecirnento dos inspetores Moacir e José Martins, respansáveis pelo

servico.

Segundo a depoente, as trabalhos relativos a emissão de

carteira nao tinham nenhurna organização. Sempre que mudava a chefia do

setor, eram alterados as procedirnentos administrativos.

Canfirmou, ao final, que a Sr. Paulo Marcondes, envolvido nas

fraudes que vêm sendo investigadas pela CPI, é a atual proprietário de uma

auto-escola denominada Cristal, a qual, segundo foi apurado quando da visita
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dos membros da Comissâo a Delegacia de Santa Luzia, está autorizada a

funcionar e encontra-se em atividade.

3.1.10 - A pARTIc, pAcAo DOS POLICIAIS CIVIS ROBSON MARIA DOS
SANTOS, SEBASTIAO GUALTER MARTINS E JOSÉ MARTINS

Os depoimentos prestados a esta CPI, especialmente pelos

proprietários da Auto-Escola Santa Luzia, como também os documentos

anexados ao processo comprovam, de maneira inconteste, a participacâo dos

policiais civis Robson Maria dos Santos, Sebastião Gualter Martins e José

Martins no esquema de faciUtacão de emissão de CNHs da cidade de Santa

Luzia.

Os detetives Robson e Sebastião Gualter atuavam como

examinadores e assinavam pautas de candidatos que sequer se submetiam

aos exames necessários para a habilitacao.

O Sr. [has Vitôria Pereira, no depoimento prestado a esta CPI,

reconhece a possibilidade da facihitação para as exames de legislacâo e

trénsito.

Quanto ao dinheiro pago pelo candidato Eldézio Bosco da

Silva, que teve a carteira facihitada, parte fora repassada ao Sr. José Martins,

secretário da banca examinadora de Santa Luzia.

Reconheceu, ainda, o Sr. Elias, contatos corn os examinadores

Robson e Sebastião para facilitacão dos exames de direçao de candidatos na

cidade de Santa Luzia. Disse que as vezes ele proprio entregava o dinheiro

para o examinador.

o Sr. Paulo Marcondes, em seu depoimento, esciarece que o

Sr. José Martins encarninhava os candidatos por meio do Sr. Oracy. A burla ao

exame de legislacão era feita dentro da auto-escola, e a facilitacao do exame

de direcáo era feita por meio de contato corn os examinadores.

o Sr. Robson e o Sr. Sebastião eram os examinadores que

assinavarn as pautas dos candidatos facilitados.

3.1.11 -AS PAUTAS DO EXAME DE LEGISLAcAO DATADO DE 25/3/97

Na denüncia forrnulada pelo Sr. Oracy Rodrigues a esta

Comissão, foi realcada a existéncia de aproxirnadamente 3 mil pautas do
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exame de legislação realizado em 25/3/97, na cidade de Santa Luzia. Ao que

tudo indica, essa data, que está presente em inümeras pautas de candidatos

aprovados fraudulentarnente, foi adredemente escoihida corn o propOsito de

acobertar a fraude perpetrada pelos membros da quadrilha.

No dia 25/3/97, as examinadores Sebastião Gualter Martins e

Robson Maria dos Santos, estavam escalados para prestar servicos na cidade

de Pedro Leopoldo.
A autenticidade da assinatura desses elementos nas pautas

poderia confirmar a existéncia dos exames, urna vez que eles estavam

efetivamente prestando servicos para a banca exarninadora naquela data.

OfIcio do Sr. Bráulio Stivanin Junior, Delegado Adjunto, em

exercIcio no DETRAN-MG, dé conta de que Os condutores DelIcio José Ribeiro

e Jefferson Lopes Souto, segundo consta na documentacão, foram

considerados aprovados no exame de legislacão realizado na cidade de Santa

Luzia, em 25/3197.
Procedimento idéntico ocorreu corn as candidatos Antonio

Nivaldo de Freitas, Carlos Adevam Alves Neves, Daniel Geremias Leite,

Welson Gonçalves das Neves e Wagner Rocha de Queiroz, todos corn pauta

do exame realizado em de 25/3/97, em Santa Luzia.
As aprovacöes, em todos as casos anteriormente arrolados,

foram chanceladas por ambos os policiais civis citados, que, vale repetir,

embora estivessem escalados para a cidade de Pedro Leopoldo, aprovavam

candidatos em Santa Luzia.
A pauta de Eldésio Bosco da Silva, que reconhecidamente, teve

a carteira facilitada, conforme consta em seu própriO depoimento a esta CPI,

foi levada ao Instituto de CrirninalIstica, que, na conclusâo do trabalho pericial,

confirma a lancamento da assinatura dos examinadores Robson Maria e

Sebastião Gualter nos documentos. A participacão de ambos na quadrilha que

se estabeleceu em Santa Luzia é incontestável.

3.1.12 - AS PAUTAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS

Documentos anexados ao inquérito em curso na Corregedoria

de PolIcia para apurar fraudes na ernissãa de CNHs dão conta da existència

de inUmeras pautas em que constam aprovacãa de candidatos em exames,

parém corn assinatura falsificada dos examinadores.
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A Dra. Elaine Lucia Nogueira Cruz, que prestou depoimento a

esta CPI, em algumas oportunidades, oficiou a Coordenadoria de Operacoes

Policiais do DETRAN-MG noticiando a ocorrência desses fatos. 0 relatôrio da

Comissão Examinadora do DETRAN-MG na cidade de Betim também ressalta

a existência de pauta com suspeita quanto a autenticidade das assinaturas de

examinadores no exame de legislacao. Oficlo do Delegado João Batista da

Cruz, dirigido a Chefia da Divisão de Habilitacao e Controle de Condutor do

DETRAN-MG, aponta como foco dos procedimentas irregulares a cidade de

Santa Luzia.
Alguns dos examinadores que tiveram a assinatura falsificada já

prestaram depoimento na Corregedoria de PolIcia e reconheceram não ter

assinado as pautas apontadas coma fraudulentas.

Observa-se que as irregularidades não Se restringem a

faciUtacão nos exames, mas também a falsificação de assinaturas de

examinadores, que tiveram, assim, seus names envolvidos no esquema.

3.2 - AS DENUNCIAS DA CIDADE DE JUIZ DE FORA

A policial civil Claudia Liliane da Silva Ribeiro, que trabalhou no

Setor de Habilitacão de Juiz de Fora, procurou o Deputado Alberta Bejani para

apresentar-Ihe denüncias sobre a facilitacão na emissão de CNHs naquela

cidade.
0 Deputado, por sua vez, apresentou requerimento para que a

denunciante fosse ouvida em reunião da Comissão, a que veio a ocorrer no dia

6/5/99.

Segundo a policial civil, existia na cidade um esquema de

facilitacão de emissão de carteiras, que contava com a participacão de

examinadores, auto-escolas e membros da CIRETRAN local.

Os candidatos cam exame facilitada sequer compareciam ao

local dos exames, pois as pautas já eram previamente assinadas pelos

examinadores.

O preca da facilitaçãa variava de R$1.000,00 a R$1.500,00,

dependenda da categoria, e os recursos eram repassados para a secretária da

banca examinadora, de name Elizabeth.

A depaente arralou camo participantes do esquema as Auto-

Escalas Andrade, Brasilia, Cordial, Avante e Minas Gerais. Disse que a



49

Delegado Regional de Juiz de Fora tinha conhecimento do processo de

facilitacão, pois muitos candidatos reprovados se dirigiam ao seu gabinete e

declaravam que as carteiras eram liberadas apenas para quem pagava, sendo

que ela prOpria havia repassado a ele as mesmas informacöes sabre o

assunto. Acusou a Sra. Elizabeth, secretária da banca, de ser proprietária da

Auto-Escola Preferencial e de uma clInica de exame medico e psicotécnico.

Afirmou que a Delegado Tadeu é sócio de Elizabeth na clInica e na auto-

esco Ia.
0 mesmo esquema de Juiz de Fora, segundo declarou, também

funciona em Ubá, para onde são encaminhados as candidatos da Auto-Escola

Brasilia que não conseguem obter a carteira em Juiz de Fora. Disse existir na

delegacia daquela cidade urn esquema para pagamento de diárias aos

servidores, que repassavam os recursos ao Delegado Regional, o qual

alegava sua aplicacão em obras na prápria delegacia.

A depoente foi afastada do setor de habilitacão, segundo eta

prôpria, mediante a argumento de que falsificava guias de recoihimento das

taxas relativas aos exames. Afirmou, porem, coma motivo para a afastamenta a

fato de haver comentado a existência do esquema de facilitação corn colegas.

Diante da gravidade das denüncias, a CPI aprovou

requerimento para a realizacão de reunião na cidade de Juiz de Fora, para

ouvir as possIveis envolvidos, a qual se realizou em 30/5/99.

3.2.1 - AS REUNIOES DA COMISSAO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA

As reuniöes da CPI em Juiz de Fora realizaram-se nas

dependências da Câmara Municipal daquela cidade, sendo que a primeira teve

inIcio as 9 horas, e a segunda, as 14 horas. Na oportunidade, foram ouvidos
depoimentos dos Srs. Elder Gonçalo Monteiro d'Angelo, Delegado; Francisco

de Assis, ex-policial civil; Geraldo Campos Filho; Catarina de Sena Barros da

Silva, Detetive aposentada; João Sampaio Martins e André Luiz de Carvalho,

policiais civis examinadores; Elizabeth Aparecida Guimarães Reis, secretária

da banca examinadora, e Edilberto Tadeu Rodrigues, Delegado.
0 Delegado Elder d'Angelo esclareceu ter ouvido muitas

conversas a respeito da facilitacão na emissão de carteiras de habilitaçao

naquela cidade, achando par bern comunicar a fato ao seu superior

hierárquico, a Delegado Regional Elber Cordeiro.
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Diante dos fatos relatados, a depoente prontificou-se a fazer urn

flagrante da facilitacão em uma auto-escola da cidade, a que não foi aceito

pelo Delegado Regional.

Disse, ainda, que tomou conhecimento de que outros colegas

Delegados também teriam comentado esses fatos corn a Sr. Elber Cordeiro,

inclusive na sua presenca.

o depoimento da policial civil aposentada Catarina de Sena

Barros da Silva, que trabalhou no setor de habilitacao por muito tempo, nada

acrescentou, posto que afirmou desconhecer a existéncia do problema em Juiz

de Fora.

o ex-Detetive Francisco de Assis contou que, certo dia, estava

trabalhando no estacionamento da Delegacia Regional quando, par volta das

19h4Ornin, viu urn senhor pulando a portão que dá acesso ao patio do

estacionamento.

Interpelado pelo ex-Detetive, a referido senhor informou estar

saindo do gabinete do Dr. Elder, onde fora fazer urn servico, e que havia

estacionado a veIculo prOxirno daquele local.

Segundo a depoente, esse senhor carregava sob a braco urn

envelope corn timbre da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica, de onde

cairarn, entre outras coisas, carteiras de habilitacao, plésticos para guardá-las

e vérios docurnentos. Algumas dessas carteiras, segundo o depoente, estavam

em branco.

Mais tarde, veio a saber que esse senhor se chamava José

Pires e era proprietário da Auto-Escola Andrade.

o depoente esclareceu ter levado o fato ao conhecimento do

Delegado Regional e apresentou a ci cópia de documento em que relata a

acontecido, embora sern qualquer protocolo.

Logo apos essa denüncia, ele presenciou a seguinte fato: urna

senhora, em companhia da filha, dirigiu-se ao gabinete do Sr. Elder, dizendo

ser sua amiga e que havia ida receber a carteira de habiiitação da filha. Viu
também essa senhora sair para o estacionamento sorrindo muito, corn a

carteira de habilitacao na mao, entrar no velculo e afastar-se do local.

ldentificou tal pessoa coma sendo filha do Sr. Laval, conhecido

farmacêutico da localidade de São Mateus, do MunicIpio de Juiz de Fora.
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habilitacao, quando intercedeu em favor do seu amigo João Batista Belato,

cuja pauta havia desaparecido.

Segundo o depoente, a pauta do seu amigo apareceu em nome

de Jorge Knupe, que tinha passado por todos Os exames para habilitacão. Não

soube explicar, porém, que medidas foram tomadas para esciarecimento dos

fatos.
Disse ter recebido ameacas de morte por parte do Sr. Ubirajara

de Aquino Matos, Inspetor do Presidio Santa Terezinha, caso continuasse

falando daquela maneira.
Afirmou saber das denUncias feitas pela Detetive Claudia

Liliane, as quais confirma, par ter conhecimento de quase todos as fatos.

Tanto o Delegado Regional quanto a Sra. Elizabeth, segundo o

depoente, ostentavam riqueza, mantendo móveis de luxo no gabinete,

realizando comemoraçöes e churrascos em que se servia uIsque, fatos que

eram camentados pelos policiais e Detetives.
O Sr. Geraldo Campos Filho, possIvel adquirente de carteira

facilitada, afirmou ter feito as exames medicos, de legislacão, psicotécnico e

de direcâo.
Não trouxe para a CPI quaisquer informaçöes que pudessern

contribuir para a elucidação dos fatos narrados pela Detetive Claudia Liliane e

pelo ex-Detetive Francisco de Assis.
Os examinadores André Luiz de Carvaiho e João Sampalo

Martins, assim como a Detetive Elizabeth Aparecida Guimaràes Reis e a

Delegado Edilberto Tadeu Rodrigues, também não apresentaram dados

relevantes para a apuracão das denüncias que motivaram a instauracão da

cPI.
Quanto aos depoentes André Luiz de Carvalho e Elizabeth

Aparecida Guimarães Reis, muitas perguntas foram feitas para que se

esclarecesse a incompatibilidade de seu patrimônio corn Os seus ganhos.



52

3.2.2 - DEPOIMENTO DO DELEGADO REGIONAL NA CIDADE DE JUIZ DE
FORA

Prestou depoimento em reunião da CPI na Assemblèia

Legislativa a Sr. Elber Cordeiro, entâo Delegado Regional de Seguranca

PUblica em Juiz de Fora.

Reconheceu o fato de que o Sr. Elder dAngelo o havia

advertido sobre os comentários na cidade acerca da facilitacâo na emissão de

carteiras e sobre sua disposicão em fazer o flagrante.

Tomou como piada, porem, essa séria manifestacao, corn a

argumento de que a Delegado Elder estava a exigir certa importância em

dinheiro para articular o flagrante da participacão de auto-escola no esquema

e que, no caso, ele prOprio poderia tomar as providèncias necessárias, por se

tratar de urn Delegado operacional.

Ocorre que a noticia da facilitacao de carteira, segundo consta

nos autos, não foi levada ao Delegado Regional apenas e exciusivamente pelo

Sr. Elder d'Angelo.

A Detetive Claudia Liliane e também a ex-Detetive Francisco de

Assis afirmaram a ci ter dado conhecimento desses fatos âquela autoridade,

que questionou a idoneidade de ambos as acusadores, procurando

desclassificá-los ate mesmo para retirar o peso das denüncias.

Essa conduta, porém, não foi levada a efeito relativamente ao

depoimento do Delegado Elder, referindo-se a facilitação na emissão de

CNHs, o qual afirmou em seu depoimento que, na presenca dele, colegas

Delegados também chegararn ao Delegado Regional para cientificá-lo da

existência de esquema de facilitacao na banca examinadora daquela cidade.

Em ofIcio enderecado ao Deputado Alberto Bejani, o depoente,

porern, confirmou desconhecer denüncias de facilitacão na emissão de CNHs

em sua area de atuacào.

Os motivos alegados pelo Sr. Elber Cordeiro para o seu

afastamento daquela regional também nao coincidem corn a manifestaçâo do

Secretário de Estado da Seguranca Püblica, quando este prestou depoimento

a Comissâo.

Segundo o Sr. Mauro Lopes, o afastamento advelo exatamente

das denüncias relativas as fraudes na banca examinadora daquela cidade.
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32.3 - A VENDA DE CARTEIRAS NA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Chegaram a ci denüncias acerca da possIvel existência de

urna rede de venda de carteiras de habilitacão falsas na cidade de

Divinolândia de Minas.
ApOs contatos iniciais, foram convocados diversos beneficiários

do processo para depoimento, corn o objetivo de esciarecer devidamente as

fatos.
Constatou-se, após oltiva das testemunhas, a existência de uma

quadrilha que atuava naquela região, vendendo carteiras que eram

aparentemente ernitidas ern outros Estados da federacão.

Essa quadrilha era capitaneada pelo Sr. Milton Clementino da

Costa, que, corno ficou provado, abusava da boa-f6 de pessoas simples que

confiavam na sua condicão de policial militar da reserva e de Presidente da

Câmara Municipal.
0 Sr. Milton, embora resistisse a comparecer a reuniöes da

CPI, ao perceber que viria a ser conduzido coercitivamente, entendeu por bern

prestar depoimento, cornparecendo acompanhado do seu advogado.

Esclareceu, na oportunidade, ja estar sendo devidamente

processado em decorrência de prática delituosa relativa a venda de carteiras,

negando-se responder as perguntas acerca da sua efetiva participacão no

processo.
Alegou, ainda, tratar-se de trama polItica, mesmo havendo

provas incontroversas, trazidas aos autos por cidadäos daquela cidade, muitos

deles lesados impiedosamente por aquele malfeitor, que não teve sequer a

dignidade de devolver-lhes a dinheiro.
Antes do comparecimento do Sr. Milton a CPI, foram coihidos

depoirnentos dos Srs. José Maria dos Santos, Adeir de Almeida Figueiredo,

Ismair de Almeida Figueiredo, Ademar Gonçaves, Ajalmar Felipe de Araüjo,

João Geraldo da Silva, Marcelo Marcal Dias e José Maria Soares, todos

residentes e domiciliados na cidade de Divinoléndia de Minas.
Pessoas simples, de rnãos calosas, os depoentes residem

basicamente na zona rural daquela cidade e, por certo, pouparam recursos

corn sacrifIcio, para as repassar a urn cidadão que, devido a sua condiçáo de

rnilitar da reserva e Presidente da Càmara Municipal, deveria ter uma conduta

exemplar. Este preferiu, no entanto, formar uma quadrilha para lesar o poder
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püblico, causar danos a terceiros, subtrair recursos daqueles que as

amealharn corn suor e sacrifIcio, sem condicöes ate mesmo de perceber a

gravidade da situacäo.

Os depoentes confirmaram o processo de facilitacao de

carteiras naquela cidade, concedidas sern que o candidato se submetesse aos

exames medico, psicotécnico, de legislacao e de direcao.

Conforme ficou evidenciado, não era sequer perguntado ao

candidato se sabia ler e escrever ou mesmo se possula conhecimento mmnirno

para conduzir urn velculo.

Confirmararn, tambérn, que a processo era articulado pelo Sr.

Milton Clementino da Costa, ao preco aproximado de R$900,00 por carteira.

Muitos dos candidatos não chegararn sequer a receber a

carteira, embora tivessem efetuado o pagamento pela facilitacão.

O Sr. Milton Clementino dirigia-se para a cidade de Teixeira de

Freitas, no Estado da Bahia, onde atuavarn outros participantes do esquerna

de facilitacao, acompanhado dos candidatos.

Conforme indIcios colhidos nos depoimentos, os adquirentes

assinavam as pautas e retornavam, recebendo a carteira, por iritermédio do Sr.

Milton, alguns dias depois.

Foi constatada a emissão de carteiras dos Estados de Goiás e

da Paraiba, sern que as adquirentes precisassern dirigir-se para esses

Estados. A farsa era tramada na cidade de Teixeira de Freitas, no Estado da

Bahia.

33 - AS DENIJNCIAS DA CIDADE DE POUSO ALEGRE

O Sr. Idivaldo Cruz, proprietário da Auto-Escola Educar, na

cidade de Pouso Alegre, encaminhou a ci documentos relativos ao esquerna

de facilitação de ernissão de CNHs nesse municIpio.

Segundo consta na denüncia, a Sr. Idivaldo cornunicou a

suspeita da existência do esquerna ao Delegado da CIRETRAN local, e este

solicitou-lhe provas do que foi relatado.

o depoente, diante dessa circunstãncia, entendeu por bern

contratar os servicos de urn Detetive Particular, no Estado de São Paulo, para

investigar a suspeita.
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o Detetive conseguiu gravar conversas entre a Sr. Gilberto

Pereira da Silva, proprietário da Auto-Escola Betar, e urn possIvel candidato a

obtencao de CNH, de name Ivan Aparecido de Lima, cujas vozes foram

reconhecidas pelas partes envolvidas, quando depuserarn no inquerito

instaurado na Delegacia daquela cidade.

Segundo consta no diálogo, era possIvel a facilitacão do exame

de legislacão, mediante a pagamento da importância de R$300,00.

o esquema, muito bern explicado no diálogo gravado,

funcionava do seguinte modo: a candidato, quando da realizacâo do exame de

legislacão, deveria preencher apenas a cabecalho do gabarito, assinando-o

devidamente e deixando em branco as marcacoes das respostas. Num dada

momento, a exarninador passaria pela carteira do candidato recoiherido aqu&e

formulário corn as respostas em branco, corn o argumento de que a impressão

estava muito apagada. Substitula, assim, a forrnulário par outro, que era

entregue ao candidato. Ao final, prevaleceria a forrnulário entregue em branco

ao exarninador, que era preenchido corn respostas corretas, em nümero

suficiente para a aprovacão do candidato.

A fita foi entregue ao Detetive LUcia de Oliveira pelo Sr. Idivaldo

Cruz e repassada a autoridade policial trés dias apos a ocorrido.

Quando o Sr. Ivan submeteu-se ao teste, o esquerna funcionou

exatarnente corno explicado, e ele, em depoimenta a CPI, confirmou a

rnanobra. Anteriormente, a Sr. Ivan havia apontado as Srs. MaurIcio Geraldo

da Conceicão e LUcia de Oliveira como os examinadores presentes quando da

primeira troca de gabarito, ocorrida em 2711199, e LUcia de Oliveira e João

Batista de Melo, quando da segunda prova, realizada em 17/2/99, na qual

Iogrou êxito.
Apesar do depoirnento do Sr. Ivan, confirmando todas as

circunstâncias em que ocorreu a fraude, e da coincidéncia entre a conversa

gravada e as fatos ocorridos, a inquerito não apurou a participacão dos

examinadores no possivel esquerna de facilitacão.
0 Sr. Idivaldo, quando depôs perante a CPI, trouxe ao processo

laudo produzido par urn perito que atesta a falta de coincidéncia entre o

padrão caligráfico da marcacâo das respostas do teste em que o candidato

Ivan Iogrou èxito e a sua verdadeira caligrafia, coihida em formulário

sernelhante, fato que foi reconhecido pelo proprio Ivan.
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A CPI, ao ouvir testemunhas arroladas para esciarecer as fatos,

na sua ültirna reunião, colheu depoimentos dos Srs. Gonçalo Francisco Faria,

Alcino Silvério dos Santos, Antonio Reginaldo Barroso e Terezinha Goes,

candidatos a habilitacão naquela cidade.

Foi constatado que candidatos corn baixo nivel de escolaridade,

sem condicães ate mesmo de ler correntemente uma manchete de jamal,

foram aprovados no exarne de legislacao, quando, em verdade, nao possularn

condicao minima para interpretar questoes e respondé-las de maneira a obter

êxito no exame.

Foi esciarecido, ainda, pelos depoentes que eles haviam

participado de uma reunião corn representantes do Centro de Forrnacao de

Condutores Beta e do Centro de Formacão de Condutores Sapucal,

anteriorrnente ao depoimento prestado a Comissão.

Nessa reunião, corn a presenca, inclusive, do advogado

designado para acompanhar as candidatos em seus depoimentos, par

recomendacâo de urn Diretor da Auto-Escola Beta, ficou combinado como as

testemunhas viriam a esta Capital, para prestar depoimento. Urn senhor de

name Luiz, do CFC Sapucal, que tambérn participau da reunião, cuidou de

conseguir a melo de transporte.

Causa estranheza essa reuniâo corn as testemunhas nas

dependências de urn Centro de Forrnacâo de Condutores sobre a qual pesa

suspeita de facilitacão de emissão de carteiras.

Tarnbém urn fato que merece ser apurado mais detidamente é a

de que todos as cidadãos que depuseram, pessoas de baixa ou nenhurna

instruçao, lograram êxito no exame de legisiacão corn a nUmero minima de

pontos exigido para a apravacao.

3.4 - CARTEIRAS FALSAS

0 nümero de inquéritos instaurados no âmbito das Delegacias

Regionais de Seguranca Püblica do Estado deixou transparecer a existéncia

de significativo nümero de condutores de veiculos, no Estado, circulando cam

carteiras de habilitação falsificadas.

Apenas na cidade de Juiz de Fora, no periodo compreendido

entre 17/8198 e 8/4/99, ou seja, pouco mais de sete meses, foi instaurada mais
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de uma centena de inquéritos pela Delegacia de Acidentes de Veiculos, em

face da utilizacão, por condutores de velculos, de CNH falsa.

Tambérn o inquerito instaurado na Corregedoria de Policia para

apurar a faciUtacao na ernissão de CNHs colheu depoimentos de candidatos

que adquiriram carteiras falsas.

Esses motoristas, nos mesmos moldes daqueles que tiveram a

emissão do docurnento facilitada, também não se submeteram aos exames

necessários para que fosse aferida a sua habilidade para canduzir, corn

seguranca, veiculos automotores.

Ernbora haja evidéncia de que as CNHs falsas sejarn

impressas, em sua grande maloria, fora do Estado de Minas Gerais, esse é urn

grave problema, que rnerece atencao especial do poder püblico pelo fato de

estar diretamente relacionado corn a seguranca no trânsito.

Por certo, milhares de acidentes são provocados par

condutores que não receberam uma orientacão minima sabre direcão

defensiva e segurança no trânsito ou mesmo não se prepararam para conduzir

corretamente a velculo, já que se sentiram desobrigados de freqUentar as

atuais CHCs, onde receberiam a orientacão necessária para circular pelas vias

pUblicas conduzindo ye Icubs automotores.

Os resultados mais imediatos dessa situacão são a perda de

vidas em acidentes evitáveis, seqüelas de toda ordem e enormes gastos do

poder püblico corn o atendirnento hospitalar e a recuperação fIsica das vitirnas

do trénsito.

3.5 - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO SERVIO DE
TRANSITO

Durante a seu trabalho investigatório, a Cornissão encontrou

significativas irregularidades na organização do serviço de trãnsito do Estado,

tanto no que se refere a emissão de carteiras quanta em outras areas, como

cobranca de taxas, multas e confeccão de placas. Esses fatos mostram que,

além da facilitacão das carteiras, outros probtemas graves estão ocorrendo.

0 proprio ex-Diretor do DETRAN-MG, Sr. Jairo Léllis Filho, em

pouco mais de seis meses de exercicio no cargo, afastou cerca de 20

examinadores, sabre os quais, segundo ele, 'havia noticias de agum

envolvimento anterior". 0 total de pessoas afastadas do DETRAN-MG por esse
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Diretor chegou a 50, e, segundo ele, "no decorrer de seis meses, como disse

aqui, fatos chegararn ao conhecimento do Diretor, e nossa determinacao foi a

de ouvi-los, puni-los e tirá-los do DETRAN-MG. Posteriormente, nessa mesma

audiência, esse Diretor afirmou que afastou cerca de 100 pessoas, par

envolvimento em irregularidades: "Tive que afastar pessoas em razão de

senhas falsas e outras coisas".

0 Diretor anterior, Sr. Raimundo macjo de Oliveira, alérn de

afastar servidores, chegou a suspender o funcionarnento de todas as bancas

exarninadoras do Estado, devido as denüncias de facilitacão de carteiras.

Apesar disso, "nunca era instaurado inquérito" contra os envolvidos.

Posteriormente, a Diretor se corrigiu e disse que as inquéritos eram

instaurados sim, mas não no primeiro momento"(sic). Ao final, concluiu que

"em sua administracão, grande foi a nUmero de servidores administrativos, e

ate mesmo de policlais, demitidos a bern do serviço pUblico".

Apesar dessas afirmativas, a Comissão não obteve informação

sabre a andamento dos casos detectados de fraudes e corrupcão dentro do

DETRAN-MG. Não se tern notIcia das condenacoes nem se sabe se Os

afastamentos foram definitivos ou temporários. 0 que se observa, após oitiva

de dais ex-Diretores, do Diretor atual e do Secretário da Seguranca Püblica, é

que esses problemas são recorrentes, e os atos isolados não tern surtido efeito

sabre as causas.

Quanta 6 fiscalização de auto-escolas, responsabilidade do

DETRAN-MG, a ex-Diretor disse que teve conhecirnento das punicoes, mas

não soube informar as nomes a CPI.

A mudanca de categoria da carteira foi outra tipo de fraude que

provocou a afastamento de funcionários e seu encarninhamento a

Corregedoria de Policia e a Corregedoria da Secretaria de Administração,

conforme inforrnou a ex-Diretor, que afirrnou: "Fiz urna informacao as

Corregedorias. Fiz urna inforrnacãa verbal sabre essas irregularidades ao Dr.

Ronaldo, que iria assurnir a DETRAN".
As irregularidades, ainda segundo Sr. Jairo LeVis Filho, sá

padern ocarrer corn a participacão de servidores do DETRAN-MG: "A

canclusãa é de que não he coma, haje, a dana da auto-escala, a examinador

ou alguern da auto-escola, sozinho, sem a participacão de mais alguém e,

logicamente, sern a participaç.ãa de alguérn de dentro do DETRAN, cancluir

essa atividade. Existe a necessidade da participacão de pessoas de setores
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diferentes. 0 envolvirnento é de muitas pessoas. Não é apenas uma pessoa do

DETRAN, são setores envolvidos".

Essas afirmacoes, diante do apurado pela Cornissão, aplicam-

se também as dernais irregularidades, coma admitlu o ex-Diretor Rairnundo

macjo de Oliveira: "A carrupcão sempre existiu em todos as DETRANs do

Pals. No nosso, eta sempre foi menor, e isso deveria ser motivo de orguiho". A

Comissão não aceita esse tipo de avaliacâo. 0 cidadão cornum, que paga

pesados impostos e elevadissimas multas de trénsito, não merece ser tratado

corn tamanho desrespeito pelos poderes püblicos e tern o direito constitucional

de exigir estrita moralidade administrativa dos órgãos do Estado.

3.5.1 - A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS CORRESPONDENTES

AOS EXAMES DE LEG!SLAcAO E CIRCULAcAO

As denüncias formuladas pelo Sr. Oracy Rodrigues a CPI dão

conta da existência, na cidade de Santa Luzia, de urna máquina de

autenticacão bancária das guias de arrecadaçao das taxas correspondentes

aos exames de legislacão e de trânsito e a transferência de pauta, entre

outras.
Segundo a depoente, as guias eram adulteradas nos fundos da

Auto-Escola Santa Luzia e representavam urn ganho adicional para a

quadrilha, que tinha como objeto principal a facilitacão da emissão das CNHs.

0 ex-Diretor do DETRAN-MG, Jairo Léllis Filho, sabre a

denUncia do Sr. Oracy Rodrigues, assim se expressou perante a Comissão:

"Realmente, ele rnencionou que tern 'fundo de quintal' - expressão dele -, que

tern alguém autenticando. E nao é a primeira vez que isso acontece em Minas,

porque, antes de ser poilcia, lembro-me de natIcias dessa natureza. Então,

temos algumas GUAS ou GAS sob suspeita".
Ernbora o tempo nao tenha sido suficiente para urna rigorosa

apuracãa das denüncias, sob esse aspecto, restou evidenciada uma perda

considerável de recursos, que poderiam ser destinados aos cofres püblicos,

em decorréncia do recolhimento das taxas correspondentes aos exames.

0 Sr. Alex Sander Marques de Oliveira informou, em seu

depoirnento, que havia noticiado tais fatos ao Dr. Solon, do DETRAN-MG, que

the disse ter conhecimento de que somente 30% das taxas recolhidas

entravam para a caixa do Tesouro.
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Afirmou ter registrado a ocorrência na P Delegacia de Poilcia,

situada na R. Carangola, nesta Capital, onde a advertirarn para que não

tomasse essa providência, mas não conseguiram dernovè-lo de seu propósito.

o candidato Wagner Rocha de Queiroz foi beneficiado pelo

esquema de Santa Luzia e apresentou gula falsa, relativamente a transferéncia

de pauta, conforme ficou evidenciado.
o mesmo ocorreu corn as candidatos Eldesio Bosco da Silva e

Laura Cerqueira, que tiverarn a carteira facilitada e em cujas pautas foram

encontradas guias falsificadas de recolhimento da taxa de seguranca.

o problema foi detectado também na cidade de Juiz de Fora,

onde a Detetive Claudia Liliane da Silva Ribeiro respande a acãa penal par dar

destino diverso ao dinheiro que deveria ser recolhido a adrninstracão püblica,

segundo a Promotora de Justica que ofereceu a denüncia.

Tanta o Delegado Jair Hélio quanta o Delegado Hilário, que

prestararn depoimenta a esta CPI, recanheceram a prerragativa da autaridade

policial de abonar essas taxas, facultando aos candidatas submeterem-se a

exames sem o recolhimento do tributo correspondente.

Par outro lado, alguns documentos acastados aos autos da CPI

dãa canta da abertura de inquérito para apuracão de irregularidades em guias

de arrecadacao.

Outros documentos evidenciam o mesma problema nas cidades

de Nova Lima, Belo Horizonte, Betim e Capelinha, o que revela descontrole

quanto a fiscalizacão da arrecadacaa tributária.

Não pode urn Estado corn a receita comprometida, coma Minas

Gerais, que luta para cumprir as seus campromissos emergenciais, abrir mao

de recursas que deveriam estar sendo canalizados para as cofres püblicos.

3.5.2 - A BAIXA DE MULTAS SEM A CORRESPONDENTE QUITAçAO DO

DEBITO POR PARTE DO INFRATOR

A exclusão de multas aplicadas pelas autaridades de trãnsito do

sisterna computacianal sern que tivessem sido efetivamente quitadas pelo

infrator e urn aspecta que tarnbém deve ser enfatizado, a vista dos fatos

relatados pelos depoentes.
0 Sr. Jairo Léllis Filho, ex-Diretor-Geral do [)ETRAN-MG,

afirrnou o seguinte, em 25/3/99: Temos conhecimento de que pessoas ligadas



61

a alguem do DETRAN-MG conseguiram baixar multa. Par exemplo, o cidadão

tinha uma multa de R$100,00 e conseguiu baixá-la por intermédio de alguém".

0 Sr. Raimundo In6cio de Oliveira, ex-Diretor-Geral do

DETRAN-MG, confirrnou a denüncia ao afirmar, em 814/99: "Se o Sr. Oracy se

referiu a baixa de multa no DETRAN-MG nesse perIodo, eu diria ate que ele

tinha razão. Ocorria, sim, a baixa de multa sern pagamento". Em apenas urn

dos casos detectados, segundo esse depoente, houve o cancelamento

fraudutento de cerca de R$1.000.000,00. Em sua administracão, ele encontrou

outros casos no interior do Estado: "Lembro-me de Passos, de Vespasiano.

Em outras regionais, tarnbérn foi detectada a baixa fraudulenta de multas.

lnfelizmente, a jornal de ontem estampou que isso está ocorrendo novamente

na cidade de Uberaba".

o descontrole quanto ao nümero de funcionários que detérn a

senha para dar baixa de multas é irnpressionante. 0 Sr. Raimundo macia de

Oliveira disse que não sabia o nümero exato e que as baixas eram feitas por

trés ou quatro servidores da Assessoria Administrativa do DETRAN-MG.

o próprio Secretário da Segurança Püblica, divergindo

manifestamente das informacoes trazidas pelo Dr. Raimundo lnácio,

reconheceu a existência de mais de 800 senhas de acesso ao sistema

computacbonal para baixa de rnultas.

o mesmo Secretário denunciou a existência, no Governo

anterior, de uma liberalidade pela qual as Delegados poderiarn, para atender

interesses politicos, abonar urn percentual correspondente a ate 5% das

multas aplicadas na jurisdicao.

o Sr. Raimundo Inécbo de Oliveira fez a seguinte declaracão,

perante esta CPI, sobre a questao da retirada de multas coma favor politico:

"Grande era a nümero de pedidos de autoridades de todos as Poderes que

chegavam diariamente ao nosso gabinete de chefia". E esses pedidos de

autoridades não tinham amparo legal.

Em 1995, a Auditoria-Geral do Estado elaborou urn relatOrio em

que foi constatado e provado que multas de trénsito são dadas corno pagas

sem que o correspondente valor ingresse no Tesouro Estadual. Esse fato

estaria ocorrendo "tanto par tráfico de influência coma par corrupcão de

funcionários". 0 desvio dos recursos pUblicos ocorre, principalmente, por não

ter a Estado nenhum controle sabre as multas aplicadas.
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Entre outras conclusöes, o relatório da Auditoria afirma que "a

PolIcia Militar não tern nenhurn controle sabre as infracOes anotadas, e a

Secretaria da Fazenda também nao exerce nenhum controle sabre a

arrecadacao". Além da JAR[, "os Delegados de Policia tern cornpetènc;a para

cancelar ou rnesmo nao aplicar as multas reativas as infracöes anotadas pela

Poilcia Militar", urna vez que o langamento das multas é da competência

exciusiva desses policiais.

E digna de nota, ainda, outra conclusãa do relatOrio: "ao que

consta, é irrisório o pagarnento de multa de trânsito por parte das pessoas

juridicas". Sern mais dados ou informacoes sobre a questão, é de estranhar

esse tipo de privilegio, sobre a qual caberia major investigacâo.

Nesse quadra caOtico, a arrecadacao de multas par infracão a

legislação de trànsito no Estado sofreu uma brusca queda nos áltimos anos.

Apesar dos rigores do nova Codigo de Trânsito e do aumento do nümero de

velculos em circulacâo, a arrecadacao diminuiu, como pode ser vista abaixo:

Secretaria de Seguranca PUblica

Receita Orcamentaria Consolidada

MULTAS POR INFRAçA0 A LEGISLAçAO DE TRANSITO

Prevista	 Real izada

1997	 64.194.986,00	 51.694.322,53

1998	 55.643.000,00	 37.782.903,92

1999	 1	 55.643.000,00	 7.036.021,89	 (ate abri!)

Em 1998, a receita prevista era de R$55.000.000,00; no

entanto, a arrecadaçäo não chegou aos R$38.000.000,00. 0 Secretário da

Segurança Püblica afirmou que havia urn esquema envolvendo cerca de 800

servidores dessa Secretaria para cancelar multas de trãnsito. Esses servidores

detinham a poder de retirar multas dos computadares do DETRAN-MG em

qualquer rnunicipio mineiro.

0 cornbalido Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar

vultosas somas a titulo de multas, cuja isencão ou desvio se converteu em
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privilégio para poucos, mediante abonos questionáveis ou mesmo em virtude

da ausência de urn sistema rIgido de controle do dinheiro.

Esse procedimento constitui uma verdadeira sangria nos cofres

püblicos e urn incentivo para que Os motoristas acobertados por essa absurda

benesse venham a violar mais ainda as regras de circulacão, o que contribui

para a ocorrência de acidentes.
Não se trata, no caso, da adocao de uma polItica de

penalizacão dos infratores para que o poder püblico possa auferir recursos a

serem utilizados em seus programas governamentais. 0 Estado, porém, não

pode prescindir dos recursos oriundos da aplicacão das multas e muito menos

colaborar corn situacöes em que o infrator fique irnune as penalizacöes

legalmente impostas, o que pode configurar, em ültima análise, urn incentivo a

prática de novos atos infracionais.
Por essas razöes, a CPI socitou, em 18/3/99, ao Tribunal de

Contas urna auditoria financeira e contábil no DETRAN-MG para a completa

apuracao dos fatos. Adiante trataremos do relatôrio encaminhado pelo

Tribunal.

3.5.3 - IPVA

Em 30/3/99, os jornais da Capital anunciaram que tinham sido

descobertas duas quadrithas atuando na falsificacão de guias do IPVA. Além

desses casos, o proprio Centro de OperacOes Especlais do DETRAN-MG

informou que ha outros grupos de falsificadores agindo no Estado.
As autenticacöes falsas eram irnitacöes das do Banco do Brasil

e do BEMGE. Corn urna gula real, os envolvidos utilizavarn os mesrnos

nümeros da agëncia, alterando apenas a data do recibo.
Essas fraudes não são desconhecidas das autoridades. 0

Secretário da Seguranca Püblica, quando compareceu a esta Casa, no curso

dos trabaihos desta CPI, afirmou que, em recente levantamento realizado pelo

DETRAN-MG, constatou-se que 26% dos automóveis registrados no Estado

não haviam recoihido devidarnente o imposto relativo a propriedade de

velculos autornotores, em conseqüência de fraudes no sistema.
Em 1998, a receita estadual corn a cota-parte do IPVA foi de

R$225.175.430,00. Se o cálculo do Secretário estiver correto, a perda anual

corn a cobranca desse imposto chega a R$56.000.000,00. Ora, esse dado já
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demonstra que o órgao de trânsito do Estado não está preparado para

administrar a arrecadaçao. 0 fato de ele descobrir a fraude - atividade tIpica

de policia - não resolve o problema, pois outras podem estar ocorrendo. E
fundamental, sim, que a administracâo seja eficiente, eficaz e confiável.

E digno de nota, ainda, o fato de que, em 1998, as guias do

IPVA chegararn a ser distribuldas antes de a Assembléia Legislativa aprovar 0

seu valor, o que causou grande questionamento com relacão a administracao

da epoca.

Em outras atividades de controle, a DETRAN-MG tern-se

mostrado pouco eficiente, coma foi relatado recenternente na imprensa e

rnantido em sigilo, por esse Orgao, ate a final do mês de agosto. Em 7/6/99,

desapareceu do Centro de Registro de Velculos do DETRAN-MG uma caixa de

formulários contendo 61 documentos oficiais em branco para legalização de

velculos (Certificados de Registro e Licenciamento de VeIculo - CVRLs -). 0

fato colocou sob suspeita funcionários do Orgao e da Companhia de

Processamento de Dados de Minas Gerais - PRODEMGE - e o pessoal do

servico de manutencào.

Acredita-se que esses documentos estejam sendo utilizados por

quadrilha especializada em furto de carros, pois Os certificados permitiriam a

legalizacào destes. 0 sumico dos documentos corn nümeros de série entre

402.602.739 e 402.602.800 está sendo investigado pelos policiais do próprio

DETRAN-MG e foi revelado, na Delegacia Especializada de Repressão a Furto

e Roubo de Velculos, pelos Delegados Marco AntOnio Monteiro e Luiz Claudia

Figueiredo, responsáveis pelas investigacOes.

Embora o caso nao tenha sido investigado pela CPI, salta aos

olhos mais essa flagrante demonstracao de incompetência de urn Orgao

püblico sustentado corn a dinheiro do contribuinte. Nenhum Estado

minimamente estruturado pode se manter cam esse nIvel de desorganizacão.

3.5.4 - A FABRICA DE PLACAS MONTESE

A Secretaria da Seguranca Püblica mantém, em sua estrutura

administrativa, urn órgaa destinado a fabricacão e comercializacâo de placas

de velculos automotores. Denominado Fábrica de Placas Montese, esse Orgaa

está instituido coma uma divisão do Departamento de Material e PatrimOnio da

Secretaria da Seguranca Püblica, nos termos do Decreto n° 17.825, de 2/4176.
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Conforme constatado pela Promotoria de Justiça de Defesa do

Cidadão, "a Fábrica de Placas Montese não possul personalidade jurIdica,

representando mero departamento dentro da estrutura orgânica da Secretaria

da Segurança PUblica". Esse órgâo não tern registro na Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - JUCEMG - nem cumpre as obrigacaes trabalhistas,

fiscais e tributárias. Outra grande irregularidade se refere ao fato de que,

embora exerca as funcöes de uma ernpresa püblica, não foi criado por lei

especIfica, como deterrnina a art. 37, XIX, da Constituiçâo Federal.

A fabricacao de placas para velculos é uma atividade que

depende de prévio credenciamento dos fabricantes pelo Orgao estadual de

trânsito, segundo a Resolucao do CONTRAN n° 45, de 1998, que determina

obediència as forrnalidades legais vigentes.

Ern janeiro de 1995, tInhamos em Minas Gerais, desde 1991,

cerca de 35 fabricantes de placas credenciados junta ao DETRAN-MG,

atendendo as normas da epoca. Porém, nessa ocasião, segundo relatôrio de

23/10/95, da Auditoria-Geral do Estado, "através de sucessivas circulares, a

DETRAN-MG determinou que as velculos so poderiam ser ernplacados corn

placas confeccionadas pela Fábrica Montese Ltda.". Corn isso, ficou

caracterizada a criacãa de monopOlio de mercado em favor dessa Fábrica.
Essa situacao esté sendo contestada juridicamente pela

Associacão Mineira dos Fabricantes de Placas de Minas Gerais - AMFAP -,

pelo fato de estar ferindo a princIpio constitucional da livre iniciativa. Ainda

segundo a Promotoria de Defesa do Cidadáo, a monop011o da Fábrica não

encontra amparo legal, pois "a atividade não e necessária aos imperativos da

seguranca nacional, nern tampouco vinculada a relevante interesse coletivo",

conforme estatul a art. 172 da Constituicão Federal. Mediante essa acâo,

algumas empresas conseguiram continuar fabricando e comercializando as

p1 acas.
Segundo o ex-Diretor Jairo Léllis Filho, a funcionamento da

venda de placas é a seguinte: "0 cidadão está comprando uma placa, paga

urna taxa no Banco e vai emplacar a carro. Então, é uma placa do Estado, mas

existem empresas que, através dessa açao na justica - parece-me que são

nave, mas ha várias outras -, pleiteiam isso - fabricar a placa e vender a preco

de mercado, qualquer coisa assim. E urn negOclo em que você chega, as

placas são distribuldas, as delegacias as recebem, a preco é 'x', e paga-se no

Banco. Além disso, na verdade, eu não saberia o porquê, rnas, quando se
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paga aquela guia, na minha concepcao, pelo Código, é para a Secretaria da

Fazenda".

A Comissão apurou irregularidades nos nümeros das contas

bancárias da Fábnca Montese. 0 Sr. Santos Moreira, ex-Secretário da

Segurança Püblica, informou ao Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Püblica
que a conta n° 217.882/6 não existe. Porém, o ex-Diretor Raimundo macia de

Oliveira afirmou: "0 recolhimento era feito exatamente nessa conta, mas não

era conta fantasma". Essa conta, bern coma a de nümero 217.175/5, não

pertence a Secretaria da Fazenda, mas a CASEMG.

Conforme afirmou a Sr. Mauro Lopes, Secretário da Seguranca

Püblica, a problema dessas contas se deveu a urn equlvoco: "Quando

cornecou a se cobrar a taxa (das placas), a Secretaria tinha de fornecer a

nUmero de urna conta. Equivocadamente, deram a nümero de uma da

CASEMG. A taxa era paga, mas a dinheiro nao aparecia. Quando foram

verificar, já tinha muito dinheiro depositado na conta da CASEMG. Felizmente,

a CASEMG não lancou mao do dnheiro". Note-se que, ate a questao ter sido

levantada por esta CPI, a Secretaria da Segurança Püblica não sabia que

recursos nela originados estavam sendo depostados em instituicão de outra

Secretaria de Estado, a que mais uma vez comprova a falta de arganizacão e

a descontrole dos órgaos de trànsito.

A destinacão dos resultados da atividade ecanômica da

empresa é outro ponto a ser questionada. Os recursos da Fábrica Montese

envalvem valores consideráveis, conforme mostra o Balança Geral do Estado:

Secretaria da Seguranca Püblica

Fábrica de Placas Montese - Producao de Placas

RECEITA

Prevista	 Realizada

1997	 8.052.151,00	 8.978.415,59

1998	 8.735.268,00	 5.221.975,97

1999	 8.735.268,00	 726.416,39 (ate abril)

- Diante desses fatos, a Cornissão questiona a necessidade de a

Estado manter uma empresa dessa natureza, dirigida por servidores da PolIcia

Civil, pois não se trata de urna atividade econômica necessária a seguranca
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nacional nem de relevante interesse coletivo. Porém, caso pretenda manter tat

atividade, é mister que o Estado providencie a pronta legalizacão da Fábrica

Montese, enviando a esta Casa projeto de lei sabre a matéria.

0 ilegal monopótio mantido pela Montese resulta, por outro

(ado, em evidentes prejuIzos para as demais 31 empresas credenciadas no

DETRAN-MG para a fabricacao de placas do Estado. Par esse motivo, essa

situacao deve ser imediatamente resolvida por ato do Governo Estadual.

3.5.5 -0 RELATORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Ac final dos trabalhos desenvolvidos por esta CPI, o Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta Casa Legislativa,

mediante a OfIcio GAB.PRES/N° 392/9, de 24/9/99, a resultado da apuraçáo

sabre as desvios na arrecadacâo dos tributos oriundos de servicos prestados

pelo Orgào de trànsito do Estado.

Segundo o Presidente daquela Carte, a falta de controle do

sistema de arrecadacão, tanto do DETRAN-MG quanta da Secretaria de

Estado da Fazenda, não permite que se chegue a uma conclusão acertada.

0 Estado desconhece efetivamente a montante dos recursos

porventura arrecadados em decorrência dos servicos prestados pelo DETRAN-

MG, urna vez que existem gritantes falhas nos sistemas de controle interno. 0

relatório ressalta, ainda, a ilegalidade de procedimentos relatives a isenção do

pagamento de taxas cuja exigència de comprovação ficava sob a

responsabi I idade de servidores subalternos.

Mais grave ainda, segundo se apurou, as guias

correspondentes aos recoihimentos são juntadas em sacos de lixo e

repassadas para uma associacão de catadores de papel, a que facilita a seu

reaproveitamento.

A conclusão foi a de determinar a instauração de auditoria para

urn levantamento complete sabre a matéria, desenvolvendo-se, outrossim,

amplo estudo sabre a funcionamento de todas as areas e setores do DETRAN-

MG, coma também a realizacáo de uma inspecão na Secretaria de Estado da

Fazenda, para verificacao das falhas no sistema.



3.6-OUTRASFRAUDES

Conforme consta em documentos trazidos ao processo pela

Corregedoria de Poilcia do Estado de Minas Gerais, outros focos de corrupção
já foram detectados.

Na cidade de Divinopolis, o examinador Rogerio Pereira de
Faria foi acusado de receber dinheiro para facilitar o exame de direcâo dos

candidatos Emar dos Santos, Israel Alves de Souza e Messias Luiz da Silva.

Em Ipatinga, conforme consta no inquerito, as examinadores MaurIcio

Nascentes Coelho e Gilson Alves da Rocha , que atuavarn corn outros

comparsas, subscreveram pautas de candidatos, considerando-os aprovados,

sem que tivessem sido submetidos aos exames pertinentes. No MunicIpio de

Capelinha, a Delegado Márcio Costa Goncalves, dernitido do cargo por ato do

Governador do Estado, foi acusado da facilitacao de exames para candidatos,

em troca de dinheiro. Nesta Capital, as Srs. Paulo Marcal Ruggio e Cláudio

César Tristão Borges foram indiciados por unirern esforcos corn a intuito de

aprovar candidatos no exame de legislaçao. Diversas outras denüncias de

facilitacao de carteiras chegaram a esta CPI e mesmo ao orgao de trânsito do

Estado, conforme informou o seu ex-Diretor Delegado Jairo Lellis Filho.

Podem-se citar as cidades de Betim, Governador Valadares,

Lima Duarte, Itabira, Ribeirão das Neves, Santo Antonio do Monte, entre tantas

outras, coma locais onde se devem aprofundar as investigaçOes para
apuracao das denüncias.

E inconcebIvel, num quadra pequeno de examinadores, a
existéncia de tantas fraudes e denüncias, a que evidencia estar todo o sistema
contarninado de forma irrecuperável.

3.7 - A VINCuLAçAO DO DETRAN A POLICIA CIVIL

No curso dos trabaihos desta Comissão, constatou-se que 424
policlais civis trabaiham corno servidores do DETRAN na Capital mineira.

Esses dados foram trazidos a Comissão pelos depoimentos do Secretário de

Estada da Seguranca Pübfica, Dr. Mauro Lopes, e do Diretor do DETRAN-MG,
Dr. Ronalda Jacques.

A Poilcia Civil, ao exercer atividades buracráticas ligadas ao

trénsito, no nosso entendimento, foge de sua campetência constitucional, não

68
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se concebendo a perspectiva de o Estado oferecer treinamento especIfico a

servidores para o exercIcio da atividade policial, e permanecerem em balcöes

de atendimento, na funcao de digitadores ou outras que podem muito bem ser

desenvolvidas por servidores da area civil do Estado. Observe-se que Os 424

policiais que prestarn serviços ao DETRAN nesta Capital representarn 5% de

todo o efetivo da PolIcia Civil. No interior do Estado, outros tantos policiais se

dedicam as mesmas atividades, a que representa uma perda considerável

para a seguranca piiblica do Estado de Minas Gerais.

E justo admitir que algumas atividades ligadas ao trânsito se

encontram estritamente relacionadas corn a atividade policial, coma é o caso

do furto de cargas e dos crimes de trânsito, as quais jamais poderão afastar-se

do contexto da seguranca püblica. 0 trânsito, porem não é uma questão ligada

apenas a segurança püblica, mas particularmente a educacâo. E, então,

premente a necessidade de conhecimentos teóricos e práticos que podem

perfeitamente ser mais bern ministrados par pedagogos ou profissionais corn

conhecimentos especIficos na area do ensino.

Ressalte-se também o próprio espIrito do CTB, que vislumbra a

instituição da Escola Püblica de Trãnsito, que cumprirá papel importante, tanto

no treinamento de examinadores, instrutores, fiscais, coma na reciclagem de

motoristas que cometerem violacöes a legislacão de trânsito. Esse é o espirito

da nova legislacäo. 0 próprio Diretor do DENATRAN, em resposta a

questionamento formulado pelo Departamento Municipal de Trânsito da cidade

de Santa Luzia, conforrne documento anexado aos autos da CPI, disse caber a

polIcia judiciária a parte relacionada aos crimes de trânsito.

Prevalece, no texto da lei, a espIrito de descentralização das

atividades de trânsito, criando-se nas cidades as servicos municipais de

trànsito e as JARIs. Larnentavelmente, urn ünico municIpio do interior do

Estado de Minas Gerais possui tat servico.

Do debate prornovido pela Comissão de Direitos Humanos da

Assembléia Legislativa cam especialistas da area, também se tira a mesma

conclusão.

0 DETRAN do Rio Grande do Sul, após sua reforrnulaçao,

passou a ter em seus quadros urn nümero expressivo de pedagogos,

dernonstrando ter absorvido a espIrito da nova legislacão de trânsito.



4- CONCLUSAO

Ao final dos trabalhos, foram confirmadas as denUncias que

motivaram a instauração da Comissão Parlamentar de lnquérito, ou seja, a

facilitacão de ernissão de carteiras de habilitacao. Mais que isso, apuraram-se

diversas fraudes, tais coma venda de carteiras falsas, agenciamento de

candidatos, desvio de taxas, irregularidades na arrecadação das multas de

trânsito, a que está a exigir providências que objetivem sanar Os vícios
apontados.

A Cornissão apresenta sugestoes como contribuição para a

organizacão do sistema de trânsito do Estado, corn a objetivo de evitar que

continuem ocorrendo as graves problemas constatados.

4.1 - FRAUDES NA EMISSAO DE CNHs EM SANTA LUZIA

As denüncias reportadas a esta CPI pelo Sr. Oracy Rodrigues,

membro da quadrilha que se instalou na cidade de Santa Luzia para facilitar a

emissão de CNHs, prornover mudanças de categorias e fraudar a fisco

mediante apresentaçâo de guias corn autenticacao falsa, foram confirmadas
pelos trabathos investigativos.

Contra alguns dos envolvidos, entre eles a prOprio Sr. Oracy

Rodrigues, réu canfesso, a CPI colheu provas incontroversas; Paulo

Marcondes e Elias VictOria Pereira, da Auto-Escola Santa Luzia; José Martins

dos Santos, Inspetor de PolIcia, e as examinadores Robson Maria dos Santos
e Sebastião Gualter Martins.

Muitos outros envolvidos, par certo, encontrarn-se acobertados

pelos próprios comparsas, sendo pertinente a prosseguimento do trabaiho

desempenhado pela Corregedoria de Poilcia do Estado de Minas Gerais para

que o braca da Justica se estenda aas demais malfeitores, que tantos
prejuizas causararn a sociedade e aa erário püblico.

Nessa linha, torna-se importante a processo investigativo, a se

estender a autros camponentes da banca examinadara do DETRAN-MG,

alguns deles tambérn apontados pelo Sr. Oracy Rodrigues coma partIcipes do
esquema de facilitacao de carteiras.
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A imprensa noticia, nesta data, o assassinato do despachante

Cristiano Silveira, muitas vezes citado pelo Sr. Oracy Rodrigues como elo de

ligação entre a quadrilha de Santa Luzia e o Orgão de trânsito estadual.

A rigorosa apuragão do caso, portanto, não deve limitar-se ao

assassinato, uma vez que se trata da segunda morte ocorrida entre possIveis

envolvidos corn o esquema de Santa Luzia. As evidências levarn a acreditar

tratar-se do que popularmente passou a denominar-se "queima de arquivo",

corn a objetivo de proteger outros envolvidos corn o esquema de facilitacao

para emissão de carteiras.

4.2 - AS PAUTAS DO DIA 25/3197

Outro aspecto a se considerar é a suspeita relativa a todas as

pautas que tiverarn como signatários dos exames realizados Os policiais civis

envolvidos no esquema de facilitaçao denunciado pelo Sr. Oracy Rodrigues.

As fraudes apuradas levam-nos a recomendar a verificacao de

pauta por pauta, particularmente daquelas corn exarne de legislação datado de

25/3/97, para que se recolha a carteira de habilitacao dos condutores que

retirararn o documento pelas vias não convencionais, especialmente por

intermédlo da banca examinadora, na cidade de Santa Luzia.

Os exarnes, nessa cidade, restringem-se hoje a alguns poucos

candidatos, quando a banca all comparece, ao passo que, nos tempos do

funcionarnento do esquerna, all se inscreviarn centenas de candidatos, que

deverão ser, tambérn, investigados por meio de procedimento prOprio.

Deve-se enfatizar as acusacOes aos Delegados Hilãrio Alves

Teixeira e Jair Hello da Silva, lotados na Delegacia Regional de Seguranca

Püblica de Santa Luzia na época da prática dos delitos, sobre as quais pesa,

no rnInimo, a onus da omissão e da negligência, por terem estado corn as

olhos vendados enquanto a corrupçâo campeava em sua area de atuacão

adrninistrativa.

Os policlais envolvidos devem ser mantidos afastados das

funcaes ate a conclusâo do inquerito administrativo, que, por certo, resultará

em sua exclusão dos quadros da Poilcia Civil.



4.3 - AS FRAUDES EM JUIZ DE FORA

Quanto as fraudes verificadas na cidade de Juiz de Fora, onde

a Comissão realizou duas reuniöes, diante das denüncias formuladas por

Claudia LiUane da Silva Ribeiro, provas foram levantadas em relacao ao

recolhimento de taxas de segurança püblica correspondentes a exames a
serem realizados par candidatos.

Relativamente a emissão de carteiras, embora haja diversos

depoimentos arrolados nos autos, ha necessidade de aprofundamento nas
investigaçôes, tamanhos Os indIcios e burburinhos acerca da ocorrência de
delitos dessa natureza naquela cidade.

Em depoimento a esta CPI, a Delegado Elder dAngelo

informou ter advertido o Delegado Regional de Segurança Püblica de Juiz de

Fora sabre as inümeros comentários acerca da facilitacao para emissão de
carteiras na cidade.

A policial civil Claudia Liliane e a Detetive Francisco de Assis

também informaram aos membros da CPI que levaram ao Delegado Regional
as mesmas informaçoes.

0 Dr. Elder d'Angelo, em seu depoimento, chegou a dizer que
outros Delegados de Juiz de Fora também comunicaram a mesmo fato ao
Delegado Regional, na presença daquele depoente.

Diante dessas evidências, ha que se concluir que a Sr. Elber

Cordeiro, Delegado Regional, no minima omitiu-se diante das graves

denüncias que Ihe eram encaminhadas de forma tao reiterada, devendo

responder administrativa e judicialmente par sua conduta.

4.4 - VENDA DE CNHs EM DIVINOLANDIA DE MINAS

Os depoimentos colhidos de cidadãos residentes na cidade de
Divinoléndia de Minas evidenciam haver ali urn foco de emissãa de carteiras
falsas ou facilitadas.

Os candidatas eram agenciadas pelo Sr. Milton Clernentino
Costa, ex-policial militar e Vereador nessa cidade, que OS encaminhava a
cidade de Teixeira de Freitas, no Estada da Bahia, ande urns muiher, de name
descanhecida, intermed java a processa.
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0 Promotor Rômulo Ferraz, da Promotoria Especializada na

Defesa do Patrimônio Püblico, que acompanha os trabaihos desta CPI par

determinaçâo do Procurador-Geral de Justica, ja tomou as providèncias para

que se instaure inquérito para propositura de acao penal contra as acusados

da venda de carteiras naquela cidade, acâo essa que, sabe-se hoje, já se

encontra em curso.

Torna-se conveniente, entretanto, not iciar os fatos aos

Secretários da Seguranca Püblica da Bahia, da Paraiba e de Goiás, Estadas

de onde as carteiras se originavam, para que se apure, nas respectivas

jurisdicOes, a extensãa da fraude e se proceda ao completo levantamento dos

possIveis envolvidos.

4.5 - A FAcIuTAcA0 DE CNHs EM POUSO ALEGRE

As denUncias sobre a existência de uma possIvel quadrilha na

cidade de Pouso Alegre, embora o inquerito instaurado tenha tornado rumo

diferenciado, estâo a merecer major e meihor apuracão dos fatos.

A divergencia existente entre a grafia do candidato que teve a

exarne facjljtado e aquela constante nas marcacôes das respostas do exame

de legislacão é perceptIvel a olho flu.

Estranha, ainda, o fato de policiais civis examinadores

procurarern a proprietário do CFC acusado da fraude para ouvir a fita que

contém gravacão de conversa dele corn urn possIvel adquirente de carteira.

Também as coincidências entre a relato do Sr. Gilberto,

proprietário do Centro de Formacao de Condutores Betar, rta conversa

gravada, e os fatos acontecidos, segundo o Sr. Ivan Aparecido, beneficiário do

esquema, evidenciam a necessidade de urn trabaiho investigativo mais

acurado, corn a reabertura das investigacoes, a serem presididas par

autoridade sem nenhum vInculo corn as envolvidos, e a análise da

documentacão pertinente.

Causou surpresa aos membros da CPI a fato de a Presidente

do inquérito, Delegado Antonio Camilo, ter Iigacoes profissionais corn CFCs da

cidade, onde, segundo consta no depoimento, ministra palestras, e também o

fato de sua filha ser funcionária de auto-escola pertencente a farniliares do

principal acusado da fraude.
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Reforca a tese da reabertura do inquérito, corn o consequente

afastamento dos examinadores, a aprovaçao de pessoas corn urn nivel mInirno

de escolaridade, que não possuem condicão nenhuma de responder questöes

de urna prova que exige análise e interpretaçao.

4.6 - FRAUDES NO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS

Outro fato relevante, tarnbérn apurado no processo

investigatório, são as fraudes no recolhirnento dos tributos correspondentes

aos exarnes de legislacao e circulacao, a rnudança de categoria e a
transferéncia de pauta, entre outros procedirnentos.

Quanto a essas fraudes, é de todo conveniente estabelecer, em

consonância corn a Secretaria da Fazenda, urn rigoroso procedirnento de
auditagern para controle da arrecadaçao.

No caso das multas, a autuação levada a efeito pelo fiscal de

trânsito ou pelo policial rnilitar, na via püblica, deve ser comparada corn os

lançarnentos constantes no banco de dados do DETRAN-MG, considerando-
se, para tanto, os julgarnentos dos recursos da JARI.

Esse procedirnento deve ser irnplementado pela Secretaria da
Fazenda, de cornurn acordo corn a PRODEMGE e o órgão executivo de

trânsito do Estado, e, por certo, se constituirá nurn mecanismo que

proporcionará a efetivo controle da arrecadaçao, eliminando, de urna vez por

todas, a evasão de divisas, nesse particular, quer seja por fraude ou por rnera
liberalidade de autoridades ligadas ao trânsito.

A irnediata instauração de rigoroso procedimento de auditagern,

conforrne noticiado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais ao final dos trabaihos desta Comissão de lnquerito, deve abranger não

apenas o DETRAN-MG e a Secretaria da Fazenda, mas tarnbém a

PRODEMGE, uma vez constatado o envolvirnento de todos esses árgãos corn

a fragilidade do sistema de controle da arrecadacão dos tributos originários
dos servicos administrados pelo árgao de trânsito.

A participacao dos servidores pUblicos qua ocupararn as cargos

de chefia no órgao de trânsito, nos ültirnos anos, deve ser averiguada em

procedirnento administrativo, ainda que estes tenham contribuldo para as
fraudes perpetradas por simples omissão.



4.7 - PROVIDENCIAS

4.7.1 E recomendável que se estabeleça urn mutirão, envolvendo a Policia

Federal e as PolIcias Estaduais, para que promovam "blitz" em todo a Estado

de Minas Gerais, corn o objetivo de recoiher as milhares de carteiras falsas

que se encontrarn em mãos de pessoas que circulam atuatmente na direçao de

veIculos, pelas vias püblicas, colocando em risco a propria vida e a vida de

terceiros.

4.7.2 Lamentavelmente, embora houvesse esforco do Tribunal de Contas para

apurar, em tempo hábil, Os prejuIzos suportados peto Estado em decorrência

das fraudes no desvio de recursos dessa natureza, a CPI não obteve êxito e

não pode oferecer a sociedade nem mesmo ao proprio poder pUblico a cifra

correspondente ao montante de recursos desviados ou fraudados em

decorrência dessas práticas delituosas nos ültimos anos.

Aquela Corte, em investigacao preliminar, constatou a impossibilidade

do levantamento de dados relativos a arrecadaçâo de tributos decorrentes dos

servicos prestados pelo DETRAN-MG, pela total ausência de fiscalizacão e

descontrole da arrecadacâo, a que demanda urgentes providências de ordem

administrativa para que o Orgao não continue figurando coma urn vertedouro

de recursos pUblicos ou mesmo urn campo fértil para que terceiros consigam

vantagens ilIcitas, coma restou provado em relacao ao IPVA e taxas de

seguranca püblica.

0 resultado desse trabalho, em razão da extrema relevância e da

compatibilidade corn as apuracoes levadas a efeito pela CPI, deve passar a

fazer parte deste relatôrio, para que a sociedade tome conhecimento da total

desorganizacãa que impera no órgão de trânsito e providéncias, de ordern

administrativa, sejarn tomadas para uma rápida reversão desse quadra

desolador.

4.7.3 A carteira de habilitacao é urn documento emitido pelo orgão executivo

de trânsito, por delegacao de uma entidade federal - a DENATRAN.

Nesse aspecto, releva a perspectiva da transferência da apuracão das

fraudes perpetradas no Estado, quanta a emissão do documento, para a

Departamento de Poilcia Federal que, mediante a instauração de rigoroso

inquérito, investigará a casa fora da ôrbita da Poilcia Civil, procedendo,
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outrossim, ao recoihimento dos documentos porventura ernitidos de maneira
fraudulenta.

4.7.4 Na seara administrativa, urna pronta intervençâo do DENATRAN no

Orgao executivo de trânsito do Estado de Minas Gerais se afigura a maneira

mais eficaz e necessária para expurgar, de piano, práticas escusas, que em
nada contribuem para a modernizaçao do Pals.

4.7.5 Diante das enormes irregularidades e deficiências observadas na atual

adrninistraçao do trânsito no Estado, esta Comissão entende que apenas a

partir de uma profunda discussão corn os diversos setores da sociedade será

possIvel a superação desses probiernas. Sendo assim, apresenta

requerirnento solicitando a criacâo de urna cornissão especial para propor a
reformuiação do sistema estadual de trânsito.

4.7.6 Esta CPI apresenta, ainda, ao exame desta Casa, proposta de emenda a

Constituicão que visa a desvincular as atividades de trânsito da Poilcia Civil,

conforme sugestao apresentada no anexo deste relatário. Essa proposicao, se

aprovada, ira proporcionar urn aurnento efetivo no quadro de servidores da

seguranca pübiica, os quais, atualmente, se encontram em desvio de funcao e

que, futurarnente, poderão dedicar-se ao trabaiho de poilcia judiciária,
constitucionairnente previsto para a Poilcia Civil.

Para que as objetivos almejados sejarn atingidos e para que sejarn

tomadas as providèncias necessárias, cópia deste relatôrio deve ser
encarninhada as seguintes autoridades:

- Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
- Governador do Estado de Minas Gerais;

- Diretor do Departamento Nacional de Trânsito;

- Ministério Piiblico do Estado de Minas Gerais;

- Delegacia da Policia Federal no Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniöes, 27 de setembro de 1999.

João Leite, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Bejani -
Doutor Viana - Miguel Martini.



ANEXOS

ANEXO I

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N O /99

Acrescenta o art. 300 a Constituicao do Estado e

revoga o inciso Ill do art. 139.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 0 - Fica acrescentado a Constituição do Estado o seguinte
art. 300:

"Art. 300 - 0 Estado manterá Sistema Estadual de Trânsito
organizado nos termos da Jei

§ 1 0 - As polIticas e acoes do Sistema Estadual de Trãnsito

atenderão aos princIpios de preservação e de defesa da vida, da saüde e do

meio ambiente.

§ 20 - No âmbito de atuacão do Sisterna Estadual de Trãnsito,

competem a poilcia civil exciusivamente as funcOes de poilcia judiciária e a

apuracão das infracoes penais.".

Art. 21 - Fica revogado o inciso Ill do art. 139.

Art. 30 - Esta ernenda a Constituicao entra em vigor na data da
sua publicação.

Sala das Reuniöes, de	 de 1999.

CPI da Carteira de Habilitação

JusTIFJcAçAo: A segurança pUblica é dever do Estado e direito do cidadão,

devendo ser exercida corn o objetivo de preservar a ordem püblica e a

incolurnidade das pessoas e do patrimônio. Essas são as atribuiçöes dos

orgãos instituldos constitucionairnente para esse firn, entre eles, no âmbito

estadual, as Poilcias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros.
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A PolIcia Civil incumbem, conforme estabelece o art. 144, § 4 1 ,
da Constituicao da Repüblica, ressalvada a competéncia da União, as funcoes

de polIcia judiciária e a apuracao de infraçoes penais, exceto as militares.

0 art. 139 da Constituicao do Estado, por sua vez, além de dar

a Poilcia Civil essas mesmas atribuiçoes, acrescenta outras, de caráter não
policial, nos seguintes termos:

"Art. 139 - A PolIcia Civil, Orgao permanente do Poder Püblico,

dirigido par Delegado de Policia de carreira e organizado de acordo corn Os

princIpios da hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a cornpetência

da União, as funcoes de polIcia judiciária e a apuracao, no territOrio do Estado,

das infracoes penais, exceto as militares, e [he são privativas as atividades
pertinentes a:

I - polIcia técnico-cientIfica;

II - processamento e arquiva de identificaçao civil e criminal;

Ill - registro e licenciamento de velculo autornotor e habilitacão
de condutor".

Essas atividades, especialmente a referida no inciso Ill, objeto
desta propasicão, nao estão previstas na Constituição da RepUblica e não

possuem caracterIsticas de natureza tipicamente policial. De acordo corn a
meihor doutrina sobre a matéria, a polIcia cabem duas funcoes: a
administrativa e a repressiva. Mirabete ("Processo Penal", 8a ed., São Paulo:
Ed. Atlas, 1998) afirma que, corn a primeira, de caráter preventivo, ela garante

a ordem püblica e impede a prática de fatos que possam lesar ou pOr em

perigo as bens individuals ou coletivos; corn a segunda, de caráter repressivo,

após a prática de uma infracao penal, recolhe elementos que a elucidem para

que possa ser instaurada a competente acao penal contra os autores do fato.

0 que seria então, nesse contexto, a polIcia judiciária a que se

refere a Constituicao? Hely Lopes Meirelles ("Direito Adrninistrativo Brasileiro",

2a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunals, 1966) nos ensina que:

uPoilcia Judiciária é a que se destina precipuamente a reprimir
infraçoes penais (crimes e contravencoes) e a apresentar os infratores a
Justica, para a necessária punicão. Em face de sua missão especIfica, a
pa/Ida judiciária se exterioriza em corpora çöes armadas e especializadas em
repressães, prevençöes e investigaçöes criminals, sob a forma de forças

mi/itarizadas, polIcias divis, polIcias de choque, pa/Ic/as técnicas e outras mais.
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Atua como servico de vigllancia e de manutenção da ordem páb/ica interna e

efetua prisOes em flagrante del/to ou em cumprimento de mandados judiciais.

A/em disso, destina-se a garantir a execuçäo das determinacOes judiciárias e

administrativas, quando requisitada pelas autoridades competentes. Na p0/Ida

judiciária é que reside propriamente a forca pUblica do Estado. PolIcia

administrativa é a que se destina a assegurar o bem-estar geral, impedindo,

através de ordens, proibicoes e apreensöes, o exercIcio anti-social dos direitos

individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais

a coletividade. A polIcia administrativa se expressa no conjunto de Orgäos e

servicos pblicos incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as atividades

individuais (näo os indivIduos) que se revelem contrárias, inconvenientes ou

nocivas a comunidade, no tocante a seguranca, a higiene, a saáde, a

moralidade, ao sossego e ao con forto páblicos e ate mesmo a estética urbana"

A rnaior parte da doutrina diferencia a poilcia administrativa -

exercida, no nosso ordenamento jurIdico, pela PolIcia Militar - da judiciária - de

competência da Poilcia Civil - de acordo corn sua atividade: a primeira exerce

uma atividade precipuamente preventiva, e a segunda, uma atividade

repressiva ou auxiliar. Cetso Antonio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 11  ed., São Paulo: Editora Malheiros, 1999) observa que a

importância da distinção entre polIcia administrativa e polIcia judiciária reside

no fato de que a segunda se rege pela legislacao processual penal, e a

primeira, pelas normas adrninistrativas.

Desde a Constituicao Federal de 1988, a PolIcia Civil sO

compete a atividade de policia judiciária. Assim, ela so é acionada apOs a

prática de urn ilIcito penal, de urn suposto crime, e somente apos a repressao

imediata feita pela PolIcia Militar na sua atividade de polIcia ostensiva,

administrativa. Sua atividade se inicia apOs uma notIcia-crime ou instrumento

equivalente, quando entâo ira instaurar urn inquérito policial para apurar o

ilicito que tenha ocorrido. Todo o procedimento que terá de observar, bern

como todas as suas funcoes, encontram-se regidos pelo direito processual
penal.

Alvaro Lazzarinni ("Estudos de Direito Administrativo", Escola

Pautista de Magistratura - Coletânea JurIdica da Magistratura - 2 a ed., São
Paulo: RI, 1996) observa que a atividade-fim da PolIcia Civil ficou sendo sO a

poilcia judiciária, nos estritos limites previstos no art. 144, § 40, da Constituicão
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da Repüblica, não podendo nem devendo, por isso, exercer a de poilcia

administrativa, nos meihores termos da doutrina nacional e estrangeira. 0

mesmo autor afirma, ainda, que a filosofia da polIcia Norte-Americana é que a

meihor prevencão contra o crime consiste na sua apuraçao eficaz.

Nesse sentido, a Lei Federal n° 9.503, de 1997, que institui o
Código de Trànsito Brasileiro, não prevê competOncias de natureza

administrativa para a Policia Civil nem a define como Orgao executivo estadual

de trânsito. A Poilcia Civil não integra, ainda, a Sistema Nacional de Trânsito,

previsto no art. 23 do COdigo, composto por diversos Orgãos, inclusive as
poilcias militares.

Esse e também a entendimento do DENATRAN sobre a

questao. Em consulta feita pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, esse

Departamento respondeu que a apuracão das infraçoes de trânsito é da

competência exclusiva dos Orgaos e entidades do sistema estadual de trânsito,

no âmbito de suas respectivas jurisdiçoes, e que a poilcia judiciária cabe a
apuracão dos crimes de trénsito.

Além dessas consideraçOes, verifica-se que o desvirtuamento

da funcao precIpua da Poilcia Civil implica seu prOprio enfraquecimento no

exercIcio de sua atividade-fim, qua[ seja a investigaçao criminal. Isso acontece,

por exemplo, quando policials civis, treinados para apurar ilicitos penais e

investigar criminosos, são designados para o exercIcio de uma atividade

tipicamente administrativa do Estado, como a exame de candidatos a obtençao

de carteiras de habilitaçâo. Além de estarem assumindo urn papel que não é

deles, esses poticiais deixam a poilcia desfalcada na sua atividade-firn, pois

poderiam estar cuidando da investigação dos inümeros crimes cometidos
diuturnamente.

A administraçao dos DETRANs pela PolIcia Civil é justificada,

par muitos, por ser a trãnsito uma questao de seguranca püblica. De fato,

como bern observa Diogenes Gasparini ("Trénsito - Fiscalizaçao e

Policiamento - Segurança PUblica - CompetOncia Legislativa", BDM,
setembra/1 996, p. 492 - 499), as servicos de trànsito integram atividade
relativa a ordem pUblica, cuja legislação pertinente é de alcada exciusiva da

União, uma vez que as interesses envolvidos são nacionais, embora as
servicos sejam prestados ou executados sob a exciusiva responsabilidade dos

Estados membros, que as viabilizam por meio de suas Policias Militares. 0

mesmo autor nos ensina que ordem piiblica 6 uma situacão de pacIfica
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convivência em sociedade, livre de violência Cu de acoes criminosas. Por outro
lado, segurança püblica consiste numa situacão de preservação Cu

restabelecimento da convivéncia em sociedade, que permite aos seus

membros a fruicão de direitos e o exercIcio de atividades sem perturbacao de
terceiros. E a estado de preservação da ordem, da paz, ou a garantia da
ordem püblica.

A Constituicao Federal, como vimos, preceitua que a seguranca

püblica é exercida para a salvaguarda da ordem pLlblica e para a preservação

da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Diogenes Gasparini (op. cit.)

afirma que, se em termos genericos esse preceptivo constitucional atribui o

exercIcio da segurança pUblica a Poilcia Federal, a Poilcia Rodoviária Federal,

a Policia Civil, a PolIcia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, em termos

especIficos, outorgou essa responsabilidade unicamente a Poilcia Militar, na

medida em que indicou, no § 5 1 do art. 144, que lhe cabem a polIcia ostensiva

e a preservação da ordem. 0 autor observa que, genericamente, a fiscalizaçao
ou 0 policiamento de trânsito é atividade que integra a conceito de seguranca

püblica. Alvaro Lazzarini (op. cit.) enfatiza que trânsito, dizendo respeito a

ordem püblica, nos seus aspectos de seguranca püblica e tranquilidade

pUblica, tern sua fiscalizacão tomada pelo name de policiarnento.

As atividades exercidas nos DETRANs, tais coma emissão de

carteiras de habilitacão, vistorias em carro e outras, estão fora desse conceito

e constituern atividades tipicamente administrativas, que devem ser confiadas

a técnicos, não a policiais. Muito menos a policiais civis, as quais, repita-se,

tern a funcao constitucional de exercer tão-somente as atividades de policia
judiciária.

No Estado de Minas Gerais, além da administracao dos

DETRANs, a Policia Civil se desvia de sua funcao precIpua para a exercicio de

outras atividades. A manutencão de presidios e presos sob sua guarda é

atividade que vern sendo insistentemente questionada, pois contraria a

disposto no art. 170 da Lei de Execucoes Penais, que atribui a Secretaria de

Justica essa carnpetência, e a Lei n° 12.895, de 1998, que determina a

transferência da administracão dos estabelecirnentos penais sob a controle da

PolIcia Civil para aquela Secretaria.

0 controle da PolIcia Civil sabre a perIcia oficial também foi

questionada pela CPI do Sisterna Penitenciário, que chegau a apresentar
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proposta de emenda a Constituiçao dando autonomia a PolIcia técnico-
cient If ica.

As faihas no exercicio adequado das atividades administrativas

relacionadas ao trânsito tern gerado sérios problemas para a cidadâo e para 0
Estado. 0 descontrole sobre as multas, apurado pela Auditoria Geral do

Estado, em reatOrio apresentado em 1995, causa prejuIzos incalculáveis aos

cofres püblicos, já profundamente debilitados e incapazes de financiar a

rnanutençâo de nossa extensa malha viária. A ernissão de carteiras falsas ou

facilitadas é uma prática quase corriqueira em diversas delegacias do Estado,

conforme vem comprovando a trabaiha da CPI da Carteira de Habilitacao. Urn

grande nUmero de inqueritos está aberto na Corregedoria-Geral de Policia

para apurar o envolvimento de policlais civis ern fraudes na administraçao do

trànsito. A falsificaçao de guias de IPVA, o registro de carros roubados e ate

mesmo assassinato relacionado ao esquema de facilitacao de carteiras foram

noticiados insistentemente pela irnprensa. Uma das consequências desse

descontrole esté, ainda, no elevado nürnero de acidentes de trânsito

envolvendo motoristas corn carteiras fraudadas nas prOprias delegacias.

Nos üftirnos anos ocorreu urn extraordinário aumento do nümero

de velculos autornotores e o de condutores. Existem no Estado cerca de 3

rnilhöes de veIculos cadastrados, e a receita orcarnentária anual relativa ao

trânsito está ern tomb de R$370.000.000,00. As atividades relativas a essa

matéria exigern urn órgao rnoderno, corn urn alto nivel de organizaçao e de urn

corpo de técnicos especializados em areas corno educação para o trânsito,

engenharia de trânsito, administração pUblica e inforrnática, entre outras. Sem

esses cuidados, o Estado corre a risco de perder o corttroe sobre suas

práprias instituicoes, seus funcionários e seus recursos, corno em parte já vem
ocorrendo.

Esta proposicao tern por objetivo, ao retirar da Poilcia Civil a

competência para exercer atividades relacionadas ao trânsito, perrnitir que a

Estado crie uma estrutura corn observància ao disposto na Constituicao da
Repüblica, no Codigo de Trânsito Brasileiro e que atenda as suas

necessidades adrninistrativas. Considerando, pois, a alta relevância püblica da

rnatéria, solicitamos dos nobres pares a apoio a proposta de emenda a
Constituicao que ora apresentarnos.
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ANEXO II

REQUERIMENTO NO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia LegTslativa do Estado de Minas Gerais

A CPI da Carteira de Habilitaçao requer a V.Exa., na forma

regimental, seja constitulda Comissão Especial para promover estudos corn o

objetivo de implernentar o Sisterna Estadual de Trânsito, ern consonância corn

o que dispöe o Código de Trânsito Brasileiro.

Sala das Reuniöes, 27 de setembro de 1999.

CPI da Carteira de Habilitacao

Justificacao: Conforme ficou evidente no curso dos trabalhos desta CPI, o
servico de trânsito no Estado encontra-se cornpletamente desestruturado.

Foram detectadas irregularidades não apenas no que diz
respeito a emissão das CNHs coma também no recolhimento de tributos, além

da total auséncia de fiscalizaçao das CIRETRANS e dos Centros de Formacão

de Condutores, o que configura urn funcionamento precário de todo a sistema.

Embora a novo COdigo de Trânsito procure dar enfoque as

atividades ligadas a educacão, em Minas Gerais não existe nenhum programa,

projeto ou atividade corn esse objetivo, estando o Orgão de trânsito limitado

apenas as atividades administrativas, exercidas, via de regra, par policiais
civis.

Esse quadra está a impor urn profundo estudo sabre a matéria,

o que não fol possIvel no âmbito da CPI em face da exiguidade do tempo, a fim

de que, ao final, seja apresentada para apreciacão desta Casa Legislativa,

uma proposta de lei que realmente atenda aos interesses dos cidadãos
m i nei ros.
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OFICIO DO TRIBUNAL DE CONTAS*

* - 0 ofIcio do Presidente do Tribunal de Contas do Estado que

encarninhou o relatOrio aprovado por esse Tribunal sobre o caso DETRAN-MG

foi publicado, juntamente corn a referido docurnento, na ethçâo de 25/9/99.

Esses docurnentos integram o Relatório Final da CPI da Carteira de

Habilitacao.

- Pub1ue-se -	 )S fins do parágrafo ünico do art. 114 do
Regimento Interno.
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