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RESUMO 

Este trabalho trata da questao da vistoria de vefculos nas Circunscric;5es de Transito 
em todo o Estado do Parana. Aborda, especificamente, os criterios utilizados pelos 
vistoriadores de vefculos, quais as deficiencias encontradas nas atividades 
desempenhadas pelos vistoriadores e qual o grau de dificuldade em func;ao da falta 
de estrutura e de condic;5es oferecidas pelo DETRAN/Pr. A uniao dos conceitos de 
varios autores permite a sfntese para entendermos que esta func;ao tao importante, 
mas ao mesmo tempo ignorada por alguns gestores precisa ser reavaliada, uma vez 
que e o princfpio de todo urn processo que resulta num documento de propriedade 
de urn vefculo. Conhecendo melhor esta atividade pode-se avaliar a importancia de 
uma vistoria no processo de registro de urn vefculo. Muitos sao os problemas que 
podem ser causados por uma vistoria mal feita, desde o cancelamento da 
documentac;ao ate a perda do vefculo e em consequencia os valores financeiros 
investidos. Foram descritas as normas legais que determinam as regras para que se 
efetue uma vistoria correta, do ponto de vista tecnico. Foi feita uma pesquisa de 
levantamento em uma amostra de 100 funcionarios do DETRAN/Pr para especificar 
aonde estao os problemas a serem estudados e proposto melhorias. Pela tabulac;ao 
dos dados dos questionarios aplicados, ficou demonstrada a preocupac;ao com a 
melhoria dos processos de vistoria, sendo este o principal criteria para o 
desenvolvimento de urn trabalho com todos os vistoriadores do Estado do Parana. 
Sera necessaria corrigir algumas falhas em decorrencia do descaso de alguns 
gestores e intensificar os esforc;os para uma capacitac;ao generalizada dos 
vistoriadores de vefculos. Foi constatado tambem que cinquenta e cinco por cento 
dos vistoriadores de vefculos estao insatisfeitos devido a falta de atualizac;ao de 
informac;5es sobre suas atividades. 

Palavras-chave: Vistoria, Transito, Treinamento, Aspectos Legais, C6digo de 
Transito Brasileiro. 
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1 INTRODU<;AO 

As organizagoes contemporaneas tern sido levadas a modernizagao e/ou 

adequagao ao novo contexte produtivo por diferentes caminhos, seja pela via 

tecnol6gica, seja pela via gerencial, diferentes mecanismos e/ou ferramentas sao 

utilizados em urn esforgo voltado a eficacia na utilizagao dos recursos produtivos 

visando, em ultima instancia, a melhor adequagao das pessoas ao local de trabalho. 

Como resposta a este memento, todos os setores produtivos necessitam de 

uma estruturagao mais eficiente almejando melhorar o quadro economico social. 

A capacitagao dos funcionarios e inegavelmente a responsavel hoje pelo 

sucesso organizacional. Assim, as organizagoes devem estar "preocupadas" com o 

treinamento e desenvolvimento das pessoas envolvidas em sua empresa para que 

tenham sempre urn segmento adequado. 

Com base no contexte atual do Departamento de Transite e nos desafios 

que os funcionarios enfrentam no desempenho de suas fungoes, decidiu-se 

pesquisar as competencias dos funcionarios que atuam nas atividades de vistoria de 

veiculos, para a partir dai, proper sugest6es para a melhoria dos servigos prestados 

neste setor. 

Por este e outros motives que iremos abordar na sequencia deste trabalho, 

onde, os profissionais executores dos procedimentos de vistoria nos veiculos, 

devem apresentar urn certo grau de capacitagao e comprometimento elevados pela 

responsabilidade exigida nessa fungao. Entao, "qualidade e valor sao, portanto, dois 

conceitos intrinsecamente relacionados" (MONTEIRO, 1991, p. 22) 

0 presents estudo abrange os aspectos legais no processo de vistoria de 

veiculos a partir de referendal te6rico e levantamentos realizados durante a 

pesquisa de campo. Pretende-se avaliar o grau de conhecimento dos profissionais 

da area, verificando suas deficiencias e proper melhorias na qualidade dos servigos 

prestados pelos vistoriadores. 

Os desafios do processo de vistoria de veiculos sao muitos, a comegar pela 

quantidade de veiculos com chassi adulterado no pais decorrente de transferencias 

de propriedade de veiculos sem as condigoes minimas de seguranga,as quais 

devem ser avaliadas criteriosamente pelos gestores do servigo publico e tambem 

acompanhado pelos profissionais vistoriadores de veiculos automotores. 
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1.1. PROBLEMA 

A presents pesquisa tera por base o seguinte questionamento: 

Os profissionais vistoriadores de veiculos automotores possuem as 

qualificag6es necessarias para desempenharem a fungao? 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A vistoria de veiculos automotores representa nao somente uma checagem 

nas condig6es de seguranga dos veiculos, mas tambem, a tranquilidade para o 

proprietario que o adquiriu. 

Atualmente o estado do Parana possui uma frota que se aproxima de tres 

milh6es e meio de veiculos, aumentando a cada dia esse numero, com novos 

modelos e tecnologias, fazendo com que a mao de obra dos profissionais da vistoria 

deva estar em frequents atualizagao para desempenhar sua fungao. 

Entende-se que o assunto abordado trara subsidies legais, operacionais, 

estruturais e culturais para que os gestores e profissionais da area possam 

desenvolver novos procedimentos diante do levantamento aqui apresentado. 

Sao poucas as bibliografias atualizadas disponfveis acerca do tema. Desta 

forma, este trabalho tern a intengao de fornecer referencial te6rico atualizado para 

pesquisa e aplicagao do tema estudado. 

A contribuigao do trabalho para a sociedade, principalmente para os 

6rgaos de transite responsaveis, e apresentar criterios e procedimentos legais 

padronizados para que a vistoria de vefculos, atraves de profissionais melhor 

capacitados que assegurem aos proprietaries, condutores e usuaries de vefculos 

seu registro e uso dentro da legalidade que o C6digo de Transite Brasileiro exige. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

• ldentificar as necessidades para a capacitagao e qualificagao dos 

vistoriadores de veiculos. 

1.3.2. Objetivos Especificos 

• Analisar os criterios utilizados para a capacitagao dos vistoriadores de 

veiculos; 

• Apresentar sugest5es para a melhoria da qualidade dos servigos prestados 

pelos vistoriadores; 

1.4 DELIMITACAO DO TRABALHO 

0 presente estudo foi focado nas Circunscrig5es Regionais de Transito do 

Parana - CIRETRANS, onde sao efetuadas as vistorias em veiculos . Atraves de 

pesquisa de campo realizada por questionarios, procurou-se identificar os criterios 

referente aos procedimentos adotados pelos vistoriadores. 
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2 FUNDAMENTAf;AO TEORICA 

Para fins deste trabalho, alguns conceitos serao vistos em maior 

profundidade como o fato dos vistoriadores estarem ou nao cumprindo o que 

determina o C6digo de Transito Brasileiro. Quais sao os riscos causados aos 

condutores de veiculos em decorrencia de uma vistoria mal feita? Como servidores 

publicos, quais sao as conseqOencias geradas em fun<;ao da responsabilidade 

assumida pelos vistoriadores? 

Como mencionado por MONTEIRO (1991, p. 09), todo 6rgao publico tern 

uma Lei ou urn Decreta que o criou e que define seus prop6sitos; possui Estatutos e 

Regimentos que detalham e normatizam esses prop6sitos. Mas quem conhece 

esses documentos? Quantas vezes eles sao consultados? Quem esta realmente 

preocupado em torna-los efetivos? 

As regras para a vistoria de veiculos existem, mas cada Departamento 

Estadual de Transito do Pais possui sua forma propria de aplica-las. Os profissionais 

autorizados pelos Departamentos de Transito a efetuar as vistorias de veiculo sao 

muito pouco fiscalizados, gerando assim possibilidades de fraudes envolvendo 

veiculos com chassis adulterados. 

A Lei 5.108 de 21 de setembro de 1966- C6digo Nacional de Transito

CNT, ja estabelecia em seu artigo 37 paragrafo 1°: "Aiem da vistoria, que sera feita 

por ocasiao do licenciamento, poderao ser exigidas outras a criteria da autoridade de 

transito" (LAZZARI E WITTER, p. 18). 

0 Decreta 62.127 de 16 de janeiro de 1968 - Regulamento do C6digo 

Nacional de Transito- RCNT, em seu artigo 120 determinava: "Os 6rgaos de transite 

ou entidades por eles credenciadas, procederao a vistoria do veiculo, especialmente 

para verificar se atendem aos requisites de seguran<;a e disp5e dos equipamentos 

obrigat6rios em perfeito funcionamento" (LAZZARI E WITTER, p. 52). 

0 C6digo de Transito Brasileiro- CTB (PINHEIRO, RIBEIRO e OLIVEIRA, 

p. 473), regido pela Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, e regulamentado pela 

Resoluc;ao N° 05 de 23 de janeiro de 1998 determina a uniformizac;ao das vistorias 

que deverao ser atendidas por todos os 6rgaos Executives de Trans ito. 

A vistoria de veiculos e urn procedimento instituido pelo C6digo de Transite 

Brasileiro - CTB, para verifica<;ao das condi<;5es de seguranc;a dos veiculos 
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automotores que estao em circulac;ao nas vias de transite em todo o territ6rio 

nacional. 

0 artigo 103 do CTB determina: "0 veicu/o s6 podera transitar pela via 

quando atendidos os requisitos e condir;oes de seguranr;a estabe/ecidos neste 

C6digo e em normas do CONTRAN".(Conse/ho Nacional de Transito). 

No capitulo Ill art. 282 do Estatuto do Servidor Publico, sao citados os 

aperfeic;oamentos e especializac;6es com o seguinte texto: "Para que o funcionario 

possa ampliar sua capacidade profissional, o Estado promovera curses de 

aperfeic;oamento, conferencias, congresses publicac;6es de trabalhos referentes ao 

servic;o publico a viagens de estudo", (LEI 6174/70, p.78). 

0 ingresso no quadro do estado de pessoas por concurso publico e urn 

modele de selec;ao que pede indicar se o profissional esta apto a assumir 

determinadas func;6es e escolher s6 aqueles que tern conhecimentos e habilidades 

de exercer as tarefas. "0 treinamento e a forma mais adequada para se promover a 

inovac;ao. Atraves dele os processes sao aperfeic;oados com novas tecnicas ou com 

as mais recentes tecnologias"(MONTEIRO, p.74). 

Para que os funcionarios tenham condic;6es de entender a necessidade de 

melhoria dos servic;os que prestam ao publico e necessaria que todos os envolvidos 

no processo tenham a consciencia desta necessidade. "Quem primeiro precisa ser 

treinado eo gerente" (MONTEIRO, p. 79). 

Muitas vezes os chefes ou administradores publicos se deparam com 

funcionarios que nao possuem as condic;6es de desempenhar alguma tarefa. "N6s 

estamos mudando de uma forc;a de trabalho baseada na habilidade para uma forc;a 

de trabalho baseada no conhecimento. Se os funcionarios que se reportam a voce 

dizem que nao tern habilidades para fazer urn trabalho, nao o jogue fora como pneus 

velhos" (LADEW, p.80). 

0 treinamento no servic;o publico acontece muitas vezes para satisfazer 

necessidades pessoais, quando na realidade deveria ser analisada a necessidade 

do retorno que este treinamento dara a sociedade. "0 Servic;o Publico treina seu 

pessoal. As vezes ate demais. 0 que se questiona e a forma, a adequac;ao e os 

resultados desses treinamentos" (MONTEIRO, p. 81 ). 

5 



2.1. COMPET~NCIAS ESSENCIAIS 

0 DETRAN/Pr caracteriza-se como entidade autarquica estadual, com 

personalidade juridica de direito publico, dotado de patrimonio e receitas pr6prios, 

com autonomia administrativa, tecnica e financeira, vinculada a Secretaria de 

Seguranya Publica "LEI 7.811/83, Regimento Interne, p.3). 

No artigo 3° da citada lei, cabe ao DETRAN/Pr, cumprir algumas finalidades 

que lhe sao atribuidas, dentre elas duas que darao sustentabilidade para os 

questionamentos e direyao a este trabalho: 

I - planejar, executar e controlar as atividades do transite, no ambito de sua 

competencia, cumprindo e fazendo cumprir a legislayao especifica e aplicando as 

sanyoes nela previstas (LEI 7.811/83, Regimento Interne, p.3); 

II - vistoriar, registrar, emplacar e renovar licenciamento de veiculos, 

expedindo os correspondentes certificados (LEI 7.811/83, Regimento Interne, p.3); 

XIII - elaborar e coordenar a execuyao de programas de aperfeiyoamento 

de pessoal encarregado de administrayao e fiscalizayao de transite (LEI 7.811/83, 

Regimento Interne, p.4 ). 

Quadro 1: ORGANOGRAMA SETORIAL DO DETRAN DO PARANA 

I DIRETORIA GERAL i 

I 
DIRETORIA ADM. E DIRETORIA DE 

FINANCEIRA OPERACOES 

I 
COORD. RECURSOS I COORD. UNIDADES I HUMANOS OPERACIONAIS 

I 

CIRETRAN I 
I 

AREA DE VE[CULOS ! 
I 

SETOR DE VISTORIA ~ 
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Quadro 2: Evolu<;:ao do aumento de vistorias por ano no Estado do Parana. 

PROCESSOS DEFERIDOS DE VEiCULOS NO EST ADO DO PARANA · PERiODO DE 1998 a 2005 

E importante apresentar a evolu<;:ao do aumento de servi<;:os (demonstrada 

no quadro acima), que obrigam a necessidade de se efetuar vistorias nos veiculos 

de acordo com os motives de processes na area de veiculos. Em media a cada 

quatro anos existe urn aumento de 273.200 novas processes que exigem vistoria de 

seus respectivos veiculos. 

Esse aumento esta relacionado diretamente ao crescimento da frota de 

veiculos automotores registrados no DETRAN do Estado do Parana. 

2.2 QUEM PODE VISTORIAR 

Para que urn profissional possa exercer a fun<;:ao de vistoriador, e 

necessaria que o mesmo se inscreva num curso de identifica<;:ao de chassi 

ministrado pela Coordenadoria de Veiculos do Detran/Pr. Esse profissional devera 

ser funcionario do DETRAN/PR, Despachante credenciado, funcionario de fabricante 

de placas credenciados e/ou conveniadas com o Detran do Estado do Parana. 

Em caso de conclusao satisfat6ria do curso, esse profissional recebera o 

certificado de vistoriador e assim podera iniciar suas atividades na fun<;:ao. (LEI 

estadual N 12.327, capitulo Ill, art. 12, item b). 

Ninguem podera exercer a fun<;:ao de vistoriador sem ter participado do curso de 

vistoriador. 
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2.3 QUANDO VISTORIAR 

Os motives para os quais sao exigidos os servic;os de vistoria sao: 

a) primeiro registro de vefculo; 

b) aquisic;ao de vefculo; 

c) compra com troca de municipio; 

d) alterac;ao de dados; 

e) c6pia de prontuario para outros Detrans; 

f) emissao de segunda via do CRV; 

g) colocac;ao de Lacre; 

h) baixa de gravame (alienac;ao fiduciaria, Reserva de domfnio, etc); 

i) alterac;ao de caracterfsticas; 

j) baixa de vefculo (por perda total, sucata, etc). 

2.4 EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS 

Conforms o art. 1° da resoluc;ao 14/98 do C6digo de Transite Brasileiro, para 

circular em vias publicas, os vefculos deverao estar dotados dos equipamentos 

obrigat6rios relacionados a seguir, a serem constatados pela fiscalizac;ao, e em 

condic;6es de funcionamento: 

I) Nos vefculos automotores e onibus eletricos: 

1) para-cheques, dianteiro e traseiro; 

2) protetores das rodas traseiras dos caminh6es; 

3) espelhos retrovisores, internee externo; 

4) limpadores de para-brisa; 

5) lavador de para-brisa; 

6) pala interna de protec;ao do condutor contra o sol (para-sol); 

7) far6is principais dianteiros de cor branca ou amarela; 

8) luzes de posic;ao dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela; 

9) lanternas de posic;ao traseiras de cor vermelha; 

10) lanternas de freio de cor vermelha; 

11) lanternas indicadoras de direc;ao: dianteiras de cor ambar e traseiras de 

cor am bar ou vermelha; 
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12) lanterna de marcha a re, de cor branca; 

13) retrorefletores (catadi6ptricos) traseiros, de cor vermelha; 

14) lanterna de iluminac;ao da placa traseira, de cor branca; 

15) velocimetro, 

16) buzina; 

17) freios de estacionamento e de servic;o, com comandos independentes; 

18) pneus que oferec;am condic;oes mlnimas de seguranc;a; 

19) dispositive de sinalizac;ao luminosa ou refletora de emergencia, 

independents do sistema de iluminac;ao do velculo; 

20) extintor de incendio; 

21) registrador instantaneo e inalteravel de velocidade e tempo, nos velculos 

de transports e conduc;ao de escolares, nos de transports de passageiros com mais 

de dez lugares e nos de carga com capacidade maxima de trac;ao superior a 19t; 

22) cinto de seguranc;a para todos os ocupantes do velculo; 

23) dispositive destinado ao centrale de ruldo do motor, naqueles dotados 

de motor a combustao; 

24) rod a sobressalente, compreendendo o arc e o pneu, com ou sem 

camara de ar, conforme o case; 

25) macaco, compatrvel com o peso e carga do velculo; 

26) chave de roda; 

27) chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoc;ao de 

caletas; 

28) lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos velculos de carga, 

quando suas dimens5es assim o exigirem; 

29) cinto de seguranc;a para a arvore de transmissao em velculos de 

transports coletivo e carga; 

II) para os reboques e semi-reboques: 

1 ) para-cheque traseiro; 

2) protetores das rodas traseiras; 

3) lanternas de posic;ao traseiras, de cor vermelha; 

4) freios de estacionamento e de servic;o, com comandos independentes, 

para velculos com capacidade superior a 750 quilogramas e produzidos a partir de 

1997; 
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5) lantern as de freio, de cor vermelha; 

6) iluminagao de placa traseira, de cor branca; 

7) lanternas indicadoras de diregao traseiras, de cor ambar ou vermelha; 

8) pneus que oferegam condig6es minimas de seguranga; 

9) lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas dimens6es 

assim o exigirem. 

Ill) para os ciclomotores: 

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

4) velocimetro; 

5) buzina; 

6) pneus que oferegam condig6es minimas de seguranga; 

7) dispositive destinado ao controle de ruido do motor. 

IV) para as motonetas, motocicletas e triciclos: 

1) espelhos retrovisores, de ambos os I ados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

4) lantern a de freio, de cor vermelha 

5) iluminagao da placa traseira; 

6) indicadores luminosos de mudanga de diregao, dianteiro e traseiro; 

7) velocimetro; 

8) buzina; 

9) pneus que oferegam condig6es minimas de seguranga; 

1 O)dispositivo destin ado ao controle de ruido do motor. 

V) para os quadriciclos: 

1) espelhos retrovisores, de ambos os I ados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha na parte traseira; 

4) lantern a de freio, de cor vermelha; 

5) indicadores luminosos de mudanga de diregao, dianteiros e traseiros; 
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6) ilumina9ao da placa traseira; 

7) velocfmetro; 

8) buzina; 

9) pneus que ofere9am condi96es mfnimas de seguran9a; 

1 0) dispositive destin ado ao controle de rufdo do motor; 

11) protetor das rodas traseiras. 

VI) nos tratores de rodas e mistos: 

1) far6is dianteiros, de luz branca ou amarela; 

2) lanternas de posi9ao traseiras, de cor vermelha; 

3) lanternas de freio, de cor vermelha; 

4) indicadores luminosos de mudan9a de dire9ao, dianteiros e traseiros; 

5) pneus que ofere9am condi96es mfnimas de seguran9a; 

6) dispositive destinado ao controle de rufdo do motor. 

VII) nos tratores de esteiras: 

1) far6is dianteiros, de luz branca ou amarela; 

2) lanternas de posi9ao traseiras, de cor vermelha; 

3) lanternas de freio, de cor vermelha; 

4) indicadores luminosos de mudan9a de dire9ao, dianteiros e traseiros; 

5) dispositive destinado ao controle de rufdo do motor. 

0 art. 2°. da mesma resolu9ao 14/98, quanto aos equipamentos relacionados no 

artigo anterior, afirma que nao se exigira: 

I) lavador de para-brisa: 

a) em autom6veis e camionetas derivadas de vefculos produzidos antes de 

1° de janeiro de 1974; 

b) utilitarios, vefculos de carga, onibus e microonibus produzidos ate 1° de 

janeiro de 1999; 

II) lanterna de marcha a re e retrorefletores, nos vefculos fabricados antes 

de 1 o de janeiro de 1990; 
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Ill) registrador instantaneo inalteravel de velocidade e tempo: 

a) nos vefculos de carga fabricados antes de 1991, excluidos os de 

transporte de escolares, de cargas perigosas e de passageiros (onibus e 

microonibus ), ate 1 o de janeiro de 1999; 

b) nos veiculos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na 

categoria particular e que nao realizem trans porte remunerado de pessoas; 

IV) cinto de seguranc;a: 

a) para os passageiros, nos onibus e microonibus produzidos ate 1° de 

janeiro de 1999; 

b) ate 1° de janeiro de 1999, para o condutor e tripulantes, nos onibus e 

microonibus; 

c) para os veiculos destinados ao transporte de passageiros, em 

percurso que seja permitido viajar em pe. 

V) pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda: 

a) nos veiculos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou 

aqueles equipados com dispositive automatico de enchimento emergencial; 

b) nos onibus e microonibus que integram o sistema de transporte urbano de 

passageiros, nos municipios, regioes e microregioes metropolitanas ou 

conglomerados urbanos; 

c) nos caminhoes dotados de caracteristicas especificas para transporte de 

lixo e de concreto; 

d) nos veiculos de carroc;aria blindada para transporte de valores. 

VI) velocimetro, naqueles dotados de registrador instantaneo e inalteravel de 

velocidade e tempo, integrado. 

Os equipamentos obrigat6rios dos veiculos destinados ao transporte de 

produtos perigosos, bern como os equipamentos para situac;oes de emergencia 

serao indicados em legislac;ao pertinente 

Ja os veiculos destinados a conduc;ao de escolares ou outros transportes 

especializados terao seus equipamentos obrigat6rios previstos em legislac;ao 

especifica. 
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Os veiculos automotores produzidos a partir de 1° de janeiro de 1999, 

deverao ser dotados dos seguintes equipamentos obrigat6rios: 

I- espelhos retrovisores externos, em ambos os Iadas; 

II - registrador instantaneo e inalteravel de velocidade e tempo, para os 

veiculos de carga, com peso bruto total superior a 4536 kg; 

Ill - encosto de cabec;a, em todos os assentos dos autom6veis, exceto nos 

assentos centrais; 

IV - cinto de seguranc;a graduavel e de tres pontos em todos os assentos 

dos autom6veis. Nos assentos centrais, o cinto podera ser do tipo sub-abdominal; 

Aos veiculos registrados e licenciados em outro pais, em circulac;ao no 

territ6rio nacional, aplicam-se as regras do art. 118 e seguintes do C6digo de 

Transito Brasileiro. 

Respeitadas as excec;5es e situac;5es particulares previstas na resoluc;ao 

14/98 do C6digo Brasileiro de Transito, os proprietaries ou condutores, cujos 

veiculos circularem nas vias publicas desprovidos dos requisites estabelecidos, 

ficam sujeitos as penalidades constantes do art. 230 do C6digo de Transito 

Brasileiro, no que couber. 

2.5 PROCESSO DE IDENTIFICACAO DO CHASSI 

A identificac;ao de veiculos automotores e regulada par portarias e 

resoluc;5es do CO NT RAN, com regramentos especificos para produtos nacionais e 

importados. Nao cabe, aqui, cita-los ou comenta-los, mas apenas indicar as 

informac;5es essenciais para os procedimentos de vistoria. 

0 C6digo de Transito Brasileiro, Cap. VI, art. 39, paragrafo unico, institui a 

obrigatoriedade da gravac;ao de c6digos de identificac;ao em veiculos. 

A resoluc;ao do Conselho Nacional e Transito 659/85, de 25/10/85, adota a 

norma tecnica NBR6066, da ABNT (Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas), que 

institui a codificac;ao com 17 digitos para a gravac;ao de numeros de chassi, com os 

seguintes significados: 
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Q d 3 c d'f - d h ua ro - 0 1 1cac;ao para gravac;ao e c ass1 
DiGITOS INTERPRETA<;AO 

1 a 3 ldentificac;ao do fabricante (definido pela ABNT); atendem as 

regras internacionais de codificac;ao 

4a9 Caracterfsticas do vefculo especificadas pelo fabricante 

10 Indica o anode fabricac;ao do vefculo, pode ser uma letra (exceto 

"1", "0", "Q" ou "Z") ou algarismo (exceto "0") 

11 Localizac;ao da unidade de montagem do vefculo (opcional) 

12 a 17 Numero de serie do vefculo 

Fonte: QUINTELA E LAITANO (2004 p. 11). 

A identificac;ao de chassi de urn vefculo automotor e a parte mais importante 

do ponto de vista de seguranc;a do proprietario que o adquiriu. E o vistoriador que se 

responsabilizara pela veracidade das informac;oes descritas no vefculo apresentado, 

comprovadas com as informac;5es do documento de propriedade. 

Quadro 4 - Detalhamento da codificac;ao do chassi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617 

00[ DD DODD DDDDDDDD 
AAA AAAAAA AAA A AAAA 

N N N N N N N N N N N N N 
v 

FABRICANTE NUNERO DE SERlE 

PAIS FABRICA 

AREA GEOGRAFICA ANODE FABRICA<;AO 

De acordo com a Apostila do Curso de Aperfeic;oamento em ldentificac;ao de 

Chassi, o vistoriador ao iniciar a vistoria fara algumas verificac;5es preliminares 

como: 

a) caracterfsticas gerais do vefculo compatfveis; 

b) se ha sinais determinantes de violac;ao; 
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c) se ha alguma situagao anormal na pintura; 

d) possiveis avarias em dispositivos nas portas, ignigao. 

2.5.1 EXAME FISICO 

Efetuada as verificag5es preliminares o vistoriador passa a proceder o 

exame fisico do chassi do veiculo, onde cada marca de veiculo tern seu sistema 

proprio para identifica-lo, o que implica, as vezes, em formas diferentes de exame, 

entretanto, muito embora nao haja criterio uniforme de codificagao na sequencia do 

exame fisico (DETRAN, p. 4). 

Via de regra obedece-se a seguinte orientagao: 

a) caracteres morfol6gicos e dimensionais; 

b) regularidade no alinhamento e espagamento; 

c) confronto numeragao de chassi/plaqueta de identificagao; 

d) rebites de fixagao da plaqueta de identificagao; 

e) caracteres contidos na plaqueta de identificagao; 

f) superficies suportes das numerag5es; 

2.5.2 LIMPEZA DA SUPERF[CIE 

A limpeza da superficie e fundamental para efetuar o exame fisico 

(DETRAN, p. 4 ). 

Sendo assim indispensavel o uso dos seguintes materiais: 

a) luvas; 

b) estopas; 

c) solvente; 
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d) agua; 

e) esponja de ago; 

f) lupa; 

g) espatula; 

Para os casas em que nao haja a possibilidade de uma certificagao segura 

da numeragao do chassi, com indicios de adulteragao ou com adulteragao 

comprovada, o vistoriador encaminhara o veiculo para uma analise a ser procedida 

por peritos criminais atraves de exames quimicos. 

2.5.3 TIPOS DE ADUL TERAQAO DE CHASSI 

Diversos sao os sistemas aplicados na adulteragao de caracteres 

identificadores de veiculos automotores, assim designadas: 

2.5.4 ADULTERAQAO SIMPLES 

Sao aquelas que urn ou mais algarismos sofrem modificag6es na 

configuragao de seus desenhos, por gravag6es sobrepostas aos mesmos e/ou por 

emprego de massa plastica ou similares, dando origem a leitura de outros 

(DETRAN/Pr, p. 5). 

2.5.5 ADIQAO OU SUBTRAQAO DE CARACTERES 

Sao os casas de adigao ou subtragao de algarismos, ou ainda remogao do 

inicial e o acrescimo do final ou vice e versa (DETRAN/Pr, p. 5). 

2.5.6 REGRAVAQAO 

Consiste em remover a numeragao por desbastamento parcial ou total, e 

inserir outra gravagao (DETRAN/Pr, p. 5). 

2.5.7 SUBSTITUIQAO DA PEQA SUPORTE DA NUMERAQAO 

E a substituigao parcial ou total (inclusive por nova) da pega onde se 

encontra gravada a numeragao (conhecida como transplante) (DETRAN/Pr, p. 5). 
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2.5.8 RECOBRIMENTO DA PE<;A SUPORTE 

E o recobrimento da numeragao, parcial ou totalmente, com metal de baixa 

fusao (estanho), massa plastica, durepox, procedendo a nova gravagao na 

superficie coberta. Algumas vezes sao usados tipos de solda que nao as de baixa 

fusao, dificultando sobremaneira a complementagao do exame (DETRAN/Pr, p. 5). 

2.6. ADUL TERA<;AO OU FALSIFICA<;Ao DOCUMENTAL 

Algumas alteragoes sao de tal forma grosseiras, que pela simples 

verificagao do documento e possivel distinguir se urn carater ou caracteres foram 

alterados. 

Normalmente, aqueles que se dedicam a esta pratica sao elementos que 

pela sua propria atividade estao ligados a confecgao de documentos ilegais, ou que 

ja trabalharam na execugao dos mesmos, tendo assim, experiencia nesta area. 

Utilizam-se dos seus conhecimentos, se bern que de forma ilicita, produzindo 

alteragoes ou promovendo a confecgao de documentos que contenham em seu 

contexte os elementos alterados para a nova codificagao que foi implementada. Pela 

modificagao dos caracteres contidos na sequencia codificada original, o documento 

pretende ficar adequado a nova situagao. 

Quando a alteragao procedida em urn documento e feita atraves de uma 

raspagem inicial com borracha, gilete ou outro instrumento semelhante, o simples 

exame contra a luz ja revel a distintamente a area que sofreu o processo abrasive. 

A falsificagao, alem do processo de raspagem, pode ser total ou parcial. As 

lavagens sofrem uma seria desvantagem, pois a tinta do proprio papal e soluvel em 

uma serie de solventes e dissolventes, resultando borroes e escorrimentos 

indesejaveis(DETRAN/Pr, p. 6). 

2.7. TREINAMENTO 

0 maier patrimonio do Servigo Publico sao os seus recursos humanos. 

Nenhum outre investimento e tao nobre quanto aquele realizado para proporcionar 

aos seus servidores condigoes de satisfazer as necessidades basicas de seguranga, 

protegao, independencia e auto-realizagao. Equilibrar as necessidades de cada 

servidor com os objetivos do Estado e ao mesmo tempo uma forma de atender a 
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estas necessidades e de desenvolver os recursos humanos que o integram (SERH. 

1981' p. 83). 

Pode parecer exagero, mas o trinomio do sucesso para a empresa de hoje e 

"TREINAR, TREINAR, TREINAR". "A verdade e que o homem precisa sentir-se em 

constante desenvolvimento. Se o objetivo e ter empregados motivados, que dao 

tudo de si para a empresa, entao nao resta outro caminho a nao ser TREINAR, 

TREINAR, TREINAR" (MARINS FILHO, 1995, p.103) 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 ESPECIFICACAO DO PROBLEMA 

3.1.1 Hip6teses 

• Os funcionarios vistoriadores de veiculos do Detran/Pr nao possuem 

capacitaQao necessaria para desempenhar sua atividade principal. 

• 0 Detran/Pr oferece poucas condiQ6es no que se refere a treinamento e 

equipamentos para seus vistoriadores. 

• 0 conceito de vistoria de veiculos para os proprietaries de veiculos, 

baseia-se do ponto de vista tecnico, em urn investimento seguro. 

3.1.2 DefiniQao das Categorias 

3.1.2.1 Vistoria de Veiculos 

DefiniQao constitutiva: As vistorias de veiculos consistem em verificar a 

autenticidade da identificaQao do veiculo e sua documentaQao, a legitimidade da 

propriedade, se os veiculos disp6em dos equipamentos obrigat6rios, e se estes 

atendem as especificaQ6es tecnicas e estao em perfeitas condiQ6es de 

funcionamento; se as caracteristicas originais dos veiculos e seus agregados nao 

foram modificados, e, se constatada alguma alteraQao, esta tenha sido autorizada, 

regularizada, e se consta no prontuario do veiculo na repartiQao de 

transito.(DENATRAN, ResoluQao 05, 2006, p. 325). 
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Definigao operacional: A vistoria de vefculos deve ser considerada como 

atividade primordial, integrante de urn conjunto de processes para a garantia e 

seguranga dos proprietaries quanta a autenticidade de seus vefculos. 

3.1.2.2 Treinamento 

Definigao constitutiva: "0 treinamento objetiva a interagao entre o funcionario 

eo processo" (MONTEIRO 1991, p. 74). 

Definigao operacional: A necessidade de treinamento e uma decorrencia 

natural da exigencia de aperfeigoar o processo. 

3.1.2.3 Funcionario Publico 

Definigao constitutiva: "Funcionario e a pessoa legalmente investida no 

cargo publico, que percebe dos cofres estaduais vencimentos ou remunerag6es 

pelos servigos prestados" (ESTATUTO DO SERVIDOR 2006, p.9). 

Definigao operacional: 0 funcionario publico tern em sua essencia o dever 

de oferecer a sociedade os servigos que ela necessita. 

3.2 DESIGN DA PESQUISA 

3.2.1 Tipos de Pesquisa 

Para este trabalho, foi utilizada a pesquisa descritiva que de urn modo geral, 

assume a forma de levantamento, sendo a mais adequada para o nosso trabalho. 

Nesta pesquisa foram identificados os seguintes itens: area geografica a ser 

pesquisada; populagao e amostra; instrumentos de pesquisa e procedimentos de 

coleta e de analise dos dados. 

3.2.2 Tipo de Plano 

0 plano de pesquisa foi tratado sob a forma transversal, pois foi elaborado 

em urn determinado momenta da hist6ria das Ciretrans pesquisadas. 
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3.2.3 Delineamento 

Foi utilizado o metodo quantitative para buscar a analise numerica de 

criterios adotados pelos vistoriadores de vefculos, atraves de pesquisa de 

levantamento e o metodo qualitative para analisar as quest6es subjetivas do 

questionario aplicado. 

3.2.4 Popula9ao 

A pesquisa foi realizada nas Circunscri96es Regionais de Transite - Ciretrans 

do Estado do Parana. 

A amostra utilizada foi do tipo nao probabilfstica, pois foram escolhidas as 

Ciretrans a serem pesquisadas por criterios previamente definidos, que totalizam o 

numero de 100 funcionarios entrevistados. 

3.2.5 Coleta de Dados 

Os questionarios (Anexo I) foram enviados a Coordenadoria de Recursos 

Humanos do DETRAN/Pr que disponibilizou tres de seus profissionais capacitados, 

para encaminhar os formularies aos vistoriadores para preenchimento dos dados. 

3.2.6. Tratamento dos Dados 

Quantitativa: utiliza9ao do software - EXCELL para tabula9ao e analise dos dados 

levantados. 

Qualitativa: analise de conteudo das quest6es de respostas abertas do questionario. 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Os resultados apresentados a seguir foram realizados atraves de analises 

estatfsticas a partir do questionario elaborado pela equipe e aplicado nas 99 
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CIRETRANS do Estado do Parana, em seus principais aspectos de relevancia de 

questionamentos para a realiza<;:ao e conclusao deste trabalho. 

0 quadro abaixo demonstra que 82o/o dos vistoriadores (Cargo em Comissao 

e Estatutarios) possuem vinculo direto com o DETRAN/Pr, dada a importancia que 

representa esta fun<;:ao para os processes do Orgao. 

Grafico 1: VInculo com o DETRAN 
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Grafico 2: Cursos para Vistoriadores 
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Comparando os graficos 2 (pag. 21) e 3 (pag. 21 ), nota-se claramente que 

os curses de vistoriadores oferecidos pelo DETRAN deverao ser melhorados pois, 

uma vez que a maioria dos vistoriadores que atuam na funf;ao participaram deste 

curso, onde o grau de satisfaf;ao e de regular para born, nao restam duvidas quanta 

a necessidade de buscar outras fontes de conhecimento sobre o assunto para 

melhoria do processo. 

No grafico 2 urn dado deve ser colocado em destaque, sao os 6°/o dos 

vistoriadores que estao em atividade atualmente mas nunca passaram pelo curso de 

vistoriadores, portanto, atraves desta informaf;ao e apresentada uma irregularidade 

nos servif;OS de vistoria do Detran/Pr. 

Grafico 3: Avaliaf;ao dos curses de vistoriadores 

0-4 • QUALIFICN;Ao DO CURSO 

• 04 - QUALFICA<;AO DO CURSO • RUfv1 0 REGULAR 0 BOM • OTMO • NAO RESPOND DO 

No grafico seguinte, 73°/o dos vistoriadores declaram que ao ingressarem na 

funf;ao nao possuiam conhecimento nenhum ou o possuiam parcialmente. 

Comparando estas informaf;6es com as do grafico 3 (pag. 22), onde 68°/o 

dos vistoriadores qualificam o curso oferecido pelo DETRAN/Pr de regular para born, 

reforf;ada fica a amostra da analise anterior de que os curses de qualificaf;ao de 

vistoriadores devem ser melhorados a fim de que estes prestem seus servif;OS aos 

usuaries com maior seguranf;a. 
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Grafico 4: Experiencia dos Vistoriadores 
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Verificou-se no grafico 5 que 60°/o dos vistoriadores conhecem todos os itens 

obrigat6rios a serem verificados no ato de uma vistoria. hens esses obrigat6rios e 

exigidos pela resoluQao 14/98 do C6digo de Transite Brasileiro. A nao observancia 

destes itens implica em uma possfvel irregularidade do verculo vistoriado. 

Grafico 5: Conhecimento dos itens obrigat6rios 
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Com os dados do grafico 6 conclui-se que 34°/o dos vefculos vistoriados 

pelos vistoriadores do DETRAN/Pr deixam de ter seus itens obrigat6rios checados 

por decorrencia ou da falta de conhecimento (grafico 5, pag. 22), em decorrencia de 

falta de equipamentos (adiante, grafico 7, pag.24) ou por falta de treinamento 

(grafico 9, pag.25). 
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Gratico 6: Checagem dos itens vistoriados 
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ldentificou-se no grafico 7 a seguir, que o DETRAN/Pr, segundo 66% de 

seus vistoriadores, nao oferece as totais condic;oes para que os servic;os de vistoria 

sejam desempenhados de forma a atender as necessidades exigidas pela legislac;ao 

de transite. 

Grafico 7: Equipamentos necessaries para uma vistoria perfeita 
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0 grafico 8 revela o despreparo dos vistoriadores para exercerem suas 

funyoes, pois uma vistoria nao e somente verificar as condiyoes do veiculo, uma vez 

que o vistoriador necessita interagir com o proprietario do veiculo no momenta da 

vistoria, principalmente quando o veiculo apresenta alguma irregularidade. 

COMERLATTO & LAzARE, p. 47, enfatizam que o atendimento 

extraordinario e sentir prazer em oferecer urn pouquinho mais do que as pessoas 

esperam. S6 o atendimento extraordinaro traz o reconhecimento esperado 

Grafico 8: Treinamento de atendimento ao publico 
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Fica clara atraves do grafico 9, o despreparo dos vistoriadores com relayao 

a atualizayao de informayoes e conhecimentos sabre o assunto. 

MARINS FILHO (1995, P. 103) esclarece que treinar nao e somente fazer o 

funcionario participar de curses formais promovidos pela empresa. As vezes, 

palestras, reunioes, seminaries, promovidos pela comunidade ou agencias 

especiais, dao ao funcionario mais do que urn treinamento formal dentro de sua area 

especifica de trabalho. 
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Grafico 9: Treinamento Continuado 
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Os numeros apresentados atraves dos levantamentos efetuados mostram a 

necessidade de urn trabalho complete no setor pesquisado. A precariedade das 

condi<;6es informadas pelos vistoriadores onde 29°/o afirmam que nao possuem 

equipamentos adequados para uma vistoria perfeita, se 60°/o dos vistoriadores 

conhecem todos os equipamentos obrigat6rios mas 52°/o dos que atuam nao os 

checam no ato da vistoria, somados com a falta de atualiza<;ao continuada afirmado 

por 55o/o deles, juntamente com 50°/o dos vistoriadores que atuam nunca receberam 

treinamento de atendimento ao publico para desenvolver suas tarefas revelam a 

urgencia de uma atitude imediata por parte dos responsaveis desta area. 

A falta de prepare dos vistoriadores principalmente no inicio de suas 

atividades com urn treinamento "regular'', oferecido pelo DETRAN/Pr, deixam a 

qualidade do servi<;o vulneravel a erros e possiveis irregularidades. Nao e aceitavel 

a afirma<;ao de que 6°/o dos vistoriadores estejam fazendo vistorias sem ter o curso 

de vistoriadores, uma vez que o mesmo e obrigat6rio. 

26 



5. CONCLUSOES E SUGESTOES 

Algumas das competencias essenciais do DETRAN/Pr instituido pela LEI 

9.503/97 em seu artigo 22 e, vistoriar, inspecionar quanta as condic;oes de 

seguranc;a veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veiculos. 

As conseqOencias de uma vistoria mal executada podem levar a varios 

transtornos tanto para o proprietario do veiculo como para o vistoriador de veiculos 

que nao cumprir com suas obrigac;oes e responsabilidades ao efetuar vistoria em 

algum veiculo. 

0 DETRAN/Pr tornar-se-a solidario diante de alguma irregularidade advinda 

de uma vistoria mal feita, ao permitir que funcionarios sem capacitac;ao e 

treinamento exerc;am as func;oes de vistoriador, pois existem normas e 

procedimentos legais a serem cumpridos, ficando assim not6ria a constatac;ao da 

primeira hip6tese apresentada neste trabalho. 

Com relac;ao a segunda hip6tese, foi verificado atraves dos resultados da 

pesquisa realizada, que o Detran nao oferece a seus funcionarios as condic;oes 

minimas necessarias para que os mesmos possam desempenhar suas tarefas de 

vistoriador de veiculos com seguranc;a e qualidade. A ausencia de treinamento e 

capacitac;ao nao e aceitavel, uma vez sabido que este 6rgao e urn dos tres maiores 

arrecadadores do Estado do Parana em taxas de servic;os. 

Questionamos esta Organizac;ao uma vez que possui todas condic;oes de 

atender seu publico com primazia, permite que uma de suas principais tarefas, a de 

registrar veiculos, seja oferecida a seus usuaries de forma tao voluvel, 

oportunizando a ocorrencia de possiveis problemas, deixando fragil sua condic;ao de 

6rgao Executive Estadual na area de transite. 

0 DETRAN/Pr por ser o 6rgao executive estadual estabelecido por lei, e tido 

por muitos usuaries aquele que da a seguranc;a ao efetuar a vistoria do veiculo e de 

que tera o registro de seu veiculo em prefeitas condic;oes. Em consequencia disso, 

seu veiculo ap6s vistoriado pelo DETRAN/Pr estara "tecnicamente sem problemas", 

pois o 6rgao adquiriu ao Iongo dos anos a credibilidade nos servic;os que presta. Os 

dados levantados atraves do questionario deste trabalho contradiz a terceira 

hip6tese, uma vez mencionada que os usuaries desconhecem os problemas que o 

DETRAN/Pr encobre os problemas que possui na fase de vistoria de veiculos. 
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Os questionarios foram respondidos com tranquilidade pelos vistoriadores de 

veiculos das noventa e nove CIRETRANs, sem pressao alguma por parte dos 

aplicadores, o que permitiu urn resultado satisfat6rio pela veracidade das 

informa96es, pois foram de grande importancia permitindo assim a apresenta9ao de 

propostas, valorizando este trabalho dando a ele embasamento real para sua 

constru9ao. 

Atraves dos dados apresentados, recolhidos pelos questionarios preenchidos 

pelos vistoriadores, sera necessaria agir com urgencia na atualiza9ao, treinamento e 

capacita9ao dos vistoriadores. Este trabalho podera ser iniciado uniformizando 

conhecimentos deixando os vistoriadores com o mesmo nivel de informa96es, 

baseando-se no fato de que existe multiplicidade de niveis de conhecimento entre os 

vistoriadores em todas as CIRETRANs. 

No ANEXO II, esta sendo proposto urn curse de atualiza9ao para 

vistoriadores. Esta proposta sera efetuada em tres etapas: A primeira de 

nivelamento do conhecimento (ANEXO Ill), a segunda de capacita9ao dos 

vistoriadores de veiculos, a qual sera aplicada pelo Institute de Criminalistica do 

Estado do Parana e a terceira de treinamento de atendimento ao usuario, 

direcionado para os problemas especificos inerentes a atividade de vistoriadores. 
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ANEXO I 

QUESTIONARIO 

1) Qual seu vinculo com o Detran? 

D Estatutario D Cargo em comissao D Despachante 

D A disposi<;ao de outro 6rgao 0 Preposto de Despachante 

D Funcionario de concessionaria D Outros 

2) Qual ano voce ingressou como vistoriados de vefculos? 

3) Onde voce fez o curso de vistoriados de vefculos? 

D Detran D Policia Civil D NenhuD Outro 

4) Como voce qualifica o curso de vistoriador para infcio imediato na fun<;ao? 

0 Ruim 0 Regular 0 Borro 6timo 

Justifique: 

5) Como voce avalia os instrutores do curso de vistoriador? 

0 Ruim 0 Regular 0 Borro 6timo 

6) Antes de ingressar como de vistoriador voce ja possufa experiencia na area? 

D Sim D Nao D Parcialmente 

7) Seu salario condiz com a fun<;ao que voce executa? 

D Sim D Nao 

Justifique: 
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8) Qual sua faixa salarial? 

D R$350 a R$500 D R$501 a R$600 D R$601 a R$700 D Mais de R$700 

9) Voce conhece todos os itens obrigat6rios da vistoria de vefculos exigidos 

pela Lei 9.503/98? 

D Sim D Nao D Parcialmente 

1 O)Sua empresa fornece todos os equipamentos/materiais necessaries para urn a 

vistoria perfeita? 

D Sim D Nao D Parcialmente 

11 )Voce recebeu treinamento de atendimento ao publico? 

D Sim D Nao D Parcialmente 

12)Qual a periodicidade que sua empresa fornece treinamento ou informac;oes 

atualizadas sabre vistoria de vefculos? 

D Gada 3 meses D Gada 6 meses D Gada 12 meses D Nunca 

13)Qual seu grau de escolaridade? 

D Ensino fundamentaiD Ensino MediciJ Ensino SuperOr Outro 

14)No ato da Vistoria voce checa todos os 'itens exigidos pelo G6digo de 

Transite Brasileiro? 

D Sim D Nao D Parcialmente 

Justifique: 

Nome do Entrevistado (Opcional): ______________ _ 

Questionario aplicado por: ------------------
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ANEXO II 

PROPOSTA 

CURSO TECNICO OPERACIONAL PARA VISTORIADORES DO 

DETRAN/PR, DESPACHANTES CREDENCIADOS, 

FABRICANTES DE PLACAS CREDENCIADAS E CONVENIADAS. 
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APRESENTACAO 

A Coordenadoria de Registro de Vefculo do DETRAN/PR., (COOVE) e a 

responsavel por coordenar a ac;ao de vistoriar, registrar e licenciar vefculo 

automotor, eletrico, articulado, reboque ou semi-reboque na forma da lei. 

E responsavel pela confiabilidade das vistorias, registro e licenciamento no 

Estado do Parana, motivo pelo qual se faz necessaria o seu acompanhamento 

efetivo na execuc;ao das atividades pertinentes a area de vefculos, tendo a 

preocupac;ao constante de promover cursos de tecnico operacional, objetivando 

qualificar funcionarios e prestadores de servic;os das respectivas func;6es, 

considerando a fragilidade no processo de vistoria que devem ser realizados com 

rigorosidade, conforme estabelecido no C6digo de Transite Brasileiro, Decretos, 

Portarias e lnstruc;6es Normativas internas do DETRAN/PR. 

A medida deve atingir funcionarios do DETRAN/PR., assim como 

Despachantes credenciados, fabricantes de placas credenciados e demais 

conveniadas a nfvel do Estado do Parana. 

OBJETIVOS DO CURSO 

Padronizar os procedimentos de vistoria em todas as CIRETRANs do 

Parana, atingindo todos os vistoriadores de vefculos. 

Proporcionar aos executantes das atividades, maior conhecimento, 

atualizac;ao e seguranc;a nas func;6es desempenhadas. 

A necessidade desse Curso de Atualizac;ao e capacitar e conscientizar os 

profissionais vistoriadores que atuam em todo o Estado do Parana garantindo maior 

confiabilidade nos registros de veiculos. 

0 Curso sera contemplado em tres m6dulos: 
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- 1° modulo - parte te6rica on de sera tratada toda parte documental em 

cumprimento a legisla<;ao e legalidade do processo (ministrado pelos tecnicos 

especialistas do DETRAN). 

-2° modulo-

-parte te6rica, cujo tear sera ministrado per urn perito criminal indicado 

pela Dire<;ao Geral do Institute de Criminalfstica do Estado do Parana, que 

abrangera criminalfstica, autoria e materialidade, peritos e perfcias, fases de 

uma perfcia, documentoscopia, processes de falsifica<;ao, processes de 

impressao e tipos de falsifica<;6es, comercializa<;ao de vefculos e suas fraudes, 

identifica<;ao de vefculos e agregados. 

-parte pratica, cujo tear sera ministrado per urn perito criminal, que 

abrangera a atualiza<;ao de conhecimentos e salientara todas as modalidades de 

fraudes (vefculos adulterados, clonados e com diferentes irregularidades), 

possibilitando dessa forma, a identifica<;ao de processes fraudulentos. 

- 3° modulo - treinamento de atendimento ao publico onde, sera 

apresentado as tecnicas de atendimento, negocia<;ao, quem e o publico que 

busca os servi<;os des vistoriadores, como ajudar o usuario com problema 

possfvel de ser resolvido, crimes contra a administra<;ao publica, conforme 

ANEX04. 

1) REGIAO E ABRANGENCIA 

Locais que serao ministrados os cursos: 

Curitiba, 

Londrina; 

Penta Grossa; 

Guarapuava; 

Cascavel; 

Maringa; 

Fez do lgua<;u; 
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Umuarama; 

Campo Mourao. 

Jurisdic;ao de abrangencia: 

Curitiba: 

Sao Jose dos Pinhais; 

Paranagua; 

Rio Branco do Sui; 

Campo Largo; 

Lapa; 

Rio Negro; 

Araucaria. 

Ponta Grossa: 

Castro; 

Carambei; 

lmbituva; 

Jaguariaiva; 

Telemaco Borba; 

Arapoti; 

lbaiti; 

Wenceslau Braz; 

Siqueira Campos; 

Sao Mateus do Sui. 

Guarapuava: 

Irati; 

Uniao da Vit6ria; 

Pitanga; 

lvaipora: 
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Faxinal; 

Barbosa Ferraz; 

Laranjeiras do Sui; 

Palmas; 

Chopinzinho; 

Pato Branco; 

Coronel Vivida; 

Realeza; 

Prudentr6polis; 

Mangueiri nha; 

Clevelandia. 

Cascavel: 

Guaraniagu; 

Quedas do lguagu; 

Dois Vizinhos; 

Francisco Beltrao; 

Barracao; 

Santo AntOnio do Sudoeste; 

Santa lzabel do Oeste; 

Capanema; 

Toledo; 

Assis Chateaubriand; 

Marechal Candido Rondon; 

Nova Aurora; 

Ubi rata; 

Palotina; 

Catanduvas; 

Guaira; 

lpora. 
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Foz do lguacu: 

Medianeira; 

Matelandia; 

Santa Helena. 

Campo Mourao: 

Terra Boa; 

Cia norte; 

Goioere; 

Cruzeiro do Oeste; 

Engenheiro Beltrao. 

Maringa: 

Sarandi; 

Astorga; 

Mandaguari; 

Jandaia do Sui; 

Colorado; 

Nova Esperanya; 

Paranavai; 

Londrina: 

Apucarana; 

Assai; 

lbipora; 

Cam be; 

Rolandia; 

Arapongas; 

Sertan6polis; 

Bela Vista do Paraiso; 

----------------------
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Sertaneja; 

Cornelio Procopio; 

Bandeirantes; 

Cambara; 

Jacarezinho; 

Santo Antonio da Platina; 

Centenario do Sui; 

Porecatu; 

Joaquim Tavera; 

Marilandia do sui. 

Umuarama: 

Altonia; 

Cidade Gaucha; 

Rondon; 

Santa Isabel do Ivai; 

Loanda; 

Nova Londrina; 

lcaraima. 

2) PUBLICO ALVO 

Todos os Vistoriadores das CIRETRAN's: 

- Total aproximado 150 funcionarios; 

Todos os Despachantes credenciados pelo DETRAN/PR: 

- 990 Despachantes 

Todos os Fabricantes de placas credenciados: 

102 Fabricantes 

Todas as Concessionarias credenciadas: 

- 64 Funcionarios de Concessionarias 
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Postos de Servic;os conveniados: 

- 233 Servidores de Postos conveniados 

16 Servidores de Postos do DETRAN/PR. 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Carga Horaria: 24 horas 

Turmas: 20 Participantes 

lnrcio: 8:30hs as 12:00hs 

- lntervalo: 1 O:OOhs as 10: 15hs 

Almoc;o: 12:00hs as 13:30hs 

Termino: 13:30hs as 18:00hs 

- lntervalo: 15:00hs as 15:15hs 

LOCAL DO EVENTO: 

Parte te6rica: Sede das CIRETRAN's (que sao dotadas de infra-estrutura) 

Parte pratica: Patios de veiculos apreendidos das CIRETRAN's e salas de aulas. 

Participac;ao: Sugerir a participagao do Diretor Geral na abertura ou encerramento 
do Curso. 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

~ Baixar lnstrugao Normativa, tornando obrigat6ria a participagao de todos os 

envolvidos no Curso de Reciclagem, nao sendo permitidas ausencias em qualquer 

horario do curso, salvo justificativa por escrito. 

~ Providenciar divulgagao junto aos publico-alvo. 
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~ Elaboragao de apostilas com material basico. 

~ Estabelecer cronograma para realizagao do curso em todo Parana. 

~ Aquisigao de livros didatico da materia especlfica (Guia QL, ldentificagao de 

Velculos). 

~ As turmas deverao ser mistas, composta por servidores do 6rgao e outros 

prestadores de servigos credenciados, para padronizar procedimentos e 

responsabilidades. 

~ Nao sera renovada credencial de despachantes e prestadores de servigos 

autorizados que nao freqOentarem o curso na totalidade com 80% de freqOencia da 

carga horaria proposta e nao atingirem a media 7 (sete) na avaliagao. 

~ Criar novo formulario padrao para o laudo de vistoria comum para as 

jurisdig6es do DETRAN, assim como para as conveniadas. 

Cronograma do curso com antecedencia. 

~ Curso para os funcionarios do DETRAN sera patrocinado pelo 6rgao. 

•!• Os credenciados e conveniados deverao arcar com as suas despesas 

na integridade. 

~ Sera fornecido urn certificado de participagao e freqOencia, aos que alcangar a 

nota 7,0 e 80% de freqOencia. 

CONCLUSAO: 

Com a realizagao deste Curso Tecnico Operacional, o DETRAN do 

Parana, estara investindo na qualificagao de seus funcionarios e prestadores de 

servigos, podendo entao cobrar a qualidade nos servigos prestados por todos os 

profissionais que efetuam vistorias em velculos automotores no estado do Parana. 
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ANEXO Ill 

PROPOSTA DE MATERIAL PARA APRESENTACAO DO CURSO TECNICO 

OPERACIONAL PARA VISTORIADORES DO DETRAN/PR, 

DESPACHANTES CREDENCIADOS, FABRICANTES 

DE PLACAS CREDENCIADAS E CONVENIADAS. 
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po tos nos Vidros do Auto, em baixo pode estar 

• Placa lacrada com lacre liso sem origem 

• Lacre violado 
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Modelo 58. 
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as caracteri · ca originais dos vefculos e seus agregado nlo foram 
odllficad()S e se a constatada alguma altera~io, esta tenha sido autorizada, 
gularizada e se consta no prontuario do veiculo na reparti~ao de trinsito; 
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· · · dianteiro de cor branca 
ou Ia; 
Luzes de posi~io dianteiras (faroletes) 
de cor branca ou amarela; 

• Lantemas de posi~ao traseiras de cor vennelha; 

• Lantemas de freio de cor vennelha; 

Freios de estacionamento e de servi~, 

com comandos independentes; 

• Pileus ~~ 
miDimas de~ 
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Dispositivo destinado ao controle de ruido 
do motor, naqueles dotados de 
motor a combustio; 
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dire~o traseira de cor imbar ou vennelha; 

que ofer~ condi~e minima de seguran~a; 

Lantemas delimitadoras e lantemas laterais, quando suas dimensoes assim 
o exigirem. 

Buzina; 

• Pneus que ofe~am condi~es minimas de seguran~a; 

• Dispositivo destinado ao controle de ruido do motor. 
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o· 
Buzina· 
Pneus que ofere~m 
condi~Oes mini mas de seguran~a· 

• Dispositivo destinado ao controle de ruido do motor. 

Pneus que ofe~am condi~es minimas de seguran~; 

• Dispositivo destinado ao controle de ruido do motor; 

• Protetor de rodas traseiras. 
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pneus que ~m condl~ mlnlmas de seguranQ~; 

• dlsposltlvo destlnado ao controle de ruldo do motor. 

Ob .: Quando a v1sibilidad · 
pennitir, utilizar-s ao 0 

r trov· sores laterai 

0 
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a . ara vefculo de carga com capacidade maxima de 
~io interior a 19( dezenove) toneladas, fabricados ate 
31 de dezembro de 1990; 

Ate 31 de dezembro de 1990, para veiculos de carga 
com capacidade maxima inferior a 19 ( dezenove) 
toneladas, fabricados a partir de 1. o de janeiro de 19 

de 
regi na categoria particular e que nio realizem tranJporte 
remunerado de pe soas· 

• 
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obriCIIUWios para a rcu~ de 
bldc:letas, prevlsta no lndso VI, do 
art. 105, do C6digo de Trinsito 
Brasilelro tera urn prazo de cento e 
oitenta dias para sua adequac;ao, 
contados da data de sua 
Regulamenta<;ao pelo CONTRAN. 
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eAa:lriCIICOt!S ui~.tee e trwrn~~ eatN!IeCICI(JS 
BR 3 n.o 6066 cia~ Brasllelra de Mftl"'rn~ 

Tecnlcas - ABNT, em profundidade minima de 0,2 mm. 

qua 
IV. Em pelo menos dois vidros de cada lado do veiculo, 
quando existentes, excetuados os quebra-ventos. 

• 
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ldelrltlftcaQDes, §2. 0 1 rvvlar.!l~ 

na tabrica do vefculo ou em outro local, sob a 
responsabllldade do fabrlcante, antes de sua venda ao 
consumidor. 

• 

• 
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·~w~,, os 

fabrlcantes mlnharlo, com antec:ed&lcla de 30 
(binta d ), as locallza~ de identlfi~ veicular . 

§2. o o no caput a se a lea as 
lclentlfi~ constantes nos lndsos m e IV do §1. o do 
art. 2. o desta resolu~o. 

• 

• 
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Art. 1.o para grava~o do numero de 
identifica~o veicular (VIN) em 
monobloco, admitir-se-a a estampagem, 
direta na chapa, dos caracteres, em alto 
relevo, com 0,2mm, de altura minima, 
observando as demais especifica~aes do 
NBR 6066/ABNT 
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A. npo • nlimero do c:llall .............. ~ 
c. npo e nlimero do motor 
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o do ll•nco do P••••geiro 
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VIS · Ehqueta (comp. motor) VIN • Grava~o no ChaSIII 

CORCEL II, BELINA, DEL REV 
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ESCORT 

CHASSI S83REDO /88 

• 

BRASIUA, 
KARMANN GHIA, Tl, VARIANT (I e II) 

SANTANA E QUANTUM 

PASSAT 

SP1 ESP2 

• 
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YOLKS 
SEDAN 1200, 1300, 1500 e 1600 

VOYAGE, GOL, PARATI, 
SAVEIRO 

KOMBI 
1200, 1500 e 1600 

CHEVETTE 
2PORTAS 

CHEVETTE 
4 PORTAS 

CW.S$1 

• 

• 
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CHEVElTE 
HATCHBACK 

CARAVAN,OPALA 
COMODOROE 
DIPLOMAT A 

- p ............. 
~ na .....-.do cMIIII, llldo cllreito, na aba Inferior 

7. ~ ..,.,.._........, llldodlnleD elado esquerdo 

MONZA 

• 
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TABULACAO DE DADOS -100 
1. 
ESTATUTARIO: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 69 
CARGO EM COMISSAO: IIIIIIIIIIIII = 13 
A DISPOSICAO DO DETRAN: IIIIIIIIIIIIIIII = 16 
DESPACHANTE: = 00 
PREPOSTO DE DESPACHANTE: = 00 
OUTROS: II = 02 

TOTAL = 100 

2. 
EM BRANCO III = 03 
1976 I = 01 
1983 I = 01 
1984 III = 03 
1985 I = 01 
1986 II III = 05 
1987 II = 02 
1988 III II = 05 
1989 Illl = 04 
1990 I = 01 
1991 II = 02 
1994 II = 02 
1995 I = 01 
1996 IIII = 04 
2000 IIII = 04 
2001 I = 01 
2002 I = 01 
2003 II = 02 
2004 IIIIIIII = 08 
2005 IIIIIIIIIIIIII = 14 
2006 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 34 
2007 I = 01 

TOTAL = 100 

3. 
DETRAN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 81 
POLICIA CIVIL IIIIIIIIIIIII = 13 
OUTRO = 00 
NENHUM IIIIII = 06 

TOTAL = 100 
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RUIM 
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Aprendi com o dia a dia, deveriamos ter cursos de peritos e nao ficar olhando os outros 
fazerem as vistorias em Curitiba. 
Por que apenas voce ve alguns slides, acompanha na pnitica uma bora de vistoria e esta 
concluido o curso. Basicamente voce nao aprende a identificar problemas. 
A pessoa nao possui conhecimento suficiente sobre todo os aspectos que envolvem as 
nurnerayoes. 
Falta de parte pratica. 
0 estagio em Curitiba setor de vistoria e basico e superficial. Veiculos que forem 
implantados de forma ' adequada" jamais serao impedidos no DETRAN/PR 
Devido ao grande nt1mero de marcas e modelos de veiculos o curso deveria ser mais amplo 
e com estagio de 30 dias, acompanhado de urn vistoriador experiente. 

TOTAL I = 06 

REGULAR 
Falta material didatico sobre o que pode ou nao cobrar dos usuarios quanto a equipamentos 
obrigat6rios. 
Devido a pouca carga horaria do curso de vistoria. 
Deixou em branco. 
Pouca pratica da funyao ou ate nenhurna. Se deveria praticar e colocando a "mao na 
massa", visualizar e executar no momento do curso. 
Sao passadas as informayoes basicas para exercer a funyao, porem temos pouco contato 
com veiculos adulterados. Temos informayoes te6ricas somente 
Deixou em branco. 
Meio dia do curso nao forma ninguem. 
Tempo de durayao. 
0 curso deveria ser mais aprofundado com peritos especializados e tecnicas mais 
aperfeiyoadas. 
Deixou em branco. 
Teve pouca demonstrayao pratica, a aula te6rica foi boa, mas na pratica deixou a desejar. 
Poucas aulas praticas e urn material de apoio fraco e desatualizado 
Porque s6 tivemos uma semana de curso e nao s6 para vistoriadores e sim em todas as 
funyoes na CIRETRAN. 
Nao exercer a fun9ao ha necessidade de pratica e vivencia ate pelo fato do grande numero 
de veiculos com marcas, modelos diferentes. 
Deveria ter mais aulas praticas. 
Curso que nao passa todas as informa9oes necessarias para a realiza9ao da fun9ao.Pouca 
pratica em rela9ao a chassi, seria interessante urn Curso de Vistoria junto a Policia Civil. 
E urn treinamento muito rapido E na e visto todas as altera9oes que podem conter nos 
chassis ( adultera9oes) 
Mediante tantas adultera9oes em veiculos clandestinos e alterados, aprendizado 
insuficiente 
Ele nos da somente a pratica, ou seja, o normal do dia a dia. 
0 curso e muito rapido e passado no curso todos os tipos de materiais utilizados nas 
vistorias, mas nunca temos tais materiais para a realiza9ao das mesmas. 
Mostrar mais na pratica mais alguns casos de implante e de demarca9ao modema. 
Nos poderiamos ter uma melhor qualifica9ao na identifica9ao de veiculos modificados. 
E muito pouco tempo de treinamento. E necessario que tenhamos mats tempo e 
informayoes. 
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Tern que saber a realidade do municipio. 
0 aperfei9oamento desta fun9ao depende da experiencia adquirida com o passar dos 
tempos. 0 ideal para quem esta ingressando nesta fun9ao e ter o acompanhamento de outro 
funciomirio experiente. 
Por que em tres dias nao se conhece tudo o que deveria saber para ser urn vistoriador. 
E repassado pouca informa9ao em rela9ao a situa9ao de chassi, adultera9ao ou com 
problema, claro que particularmente aprendi a analisar na teoria, lendo as apostilas, mas 
seria interessante o curso mostrar na pnitica para que a pessoa possa visualizar. 
Falta urn aprofundamento te6rico e urn acompanhamento pnitico melhor. 
Deixou em branco. 

TOTAL I =29 

BOM 
Nas duvidas que surgem no dia a dia, o DETRAN sempre da suporte. 
Para conhecimento e desempenho na fun9ao. 
As informa9oes sao uteis e relevantes, mas e com experiencia que se conquista a seguran9a 
para desempenhar a fun9ao. 
No dia a dia aparecem situa9oes diferentes as apresentadas no curso. 
Aprendemos no curso o que era preciso para sermos vistoriadores, alguma coisa sempre 
aprendemos no dia a dia com a fun9ao. 
Deixou em branco. 
Deixou em branco. 
A diversidade de veiculos, exige muita aten9ao. 
Nao foi ensinado a fazer lacre. Aprendemos aqui mesmo. Fizemos em 3 dias, poderia ter 
sido feito em 02 dias. 
Faltou urn pouco de material pnitico onde pudessemos ver e analisar supostas alterayoes 
em veiculos. 
Deveria conter mais aulas pniticas, com periodo maior de tempo. 
Porem o vistoriador deve ter mais conhecimento na documenta9ao para ter mais eficacia 
nas vistorias. 
Deixou em branco. 
Para o inicio imediato o curso da uma no9ao boa explicando passos e criterios para 
conhecer sobre o assunto. 0 ideal pe ser depois aprofundado por curso de profissional ou 
peri cia. 
Gostaria que existisse urn treinamento mais aprofundado nesta area, pois fui funcionario do 
Diretor por 7 anos, fazendo vistoria, portanto, o que vi no treinamento ja fazia parte da 
minha rotina de trabalho. 
Penso que o treinamento deveria sr mais aprofundado, na minha opiniao faltou urn pouco 
de pratica em relayao a chassi adulterado. 
0 curso aponta as principais adultera9oes e ensina como identifica-las, e apenas urn pouco 
falho na pratica, pois urn cursinho nao faz vistoria durante o curso. 
0 curso de vistoriador foi feito durante o treinamento para chefia, foi muito rapido, mas 
muito proveitoso. 
Deixou em branco. 
A carga horaria deveria ser maior. 
Poderia ser mais aprofundado a questao de adultera9ao de chassi e documenta9ao na 
pratica, de preferencia com a policia. 
Curso com periodo born de 3 dias, suficiente para adquirir conhecimento dos vistoriadores 
de Curitiba, mas o material didatico urn pouco ultrapassado 
Deixou em branco. 
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Deixou em branco. 
Eu acho que temos que ter urn treinamento mais rigoroso, para identificar chassi adulterado 
0 prazo do treinamento a curto, nao dando tempo para ter total conhecimento. 
Pois para iniciar esta atividade, logo de inicio o servidor necessita noyoes tecnicas. 
Bern explicado com o material didatico e 6timo acompanhamento. 
Seria necessario melhor treinamento _par a verificayao de possiveis adulterayoes de chassi 
Por que o funcionario precisa estar preparado para prestar urn born atendimento 
Precisa de mais tempo. 
Tempo insuficiente, demora para liberar o patio do batalhao da PM. No dia houve confusao 
com relayao a sala 
Poderia se complementado com parte pratica da funyao. 
Na epoca em que fiz o curso a quantidade de modelos de veiculos era bern menor do que 
nos dias atuais. 
Born III 
Por ser apenas uma avaliayao fisica do veiculo. 
Faltou urn pouco mais de pratica. 
Creio que deveria haver urn aperfeiyoamento esporadico para urna melhor adequayao para 
o trabalho. 
Deveria ter aulas te6ricas, a seguir praticas e somente depois deste treinamento, a prova. 
Por que OS conhecimentos nos nao tinhamos 
Na epoca foi bom2 porem hoje estou desatualizado, solicitando urn curso de atualizayao. 
Devido a carga horaria do curso, acho que deveria ser com mais horas e com aplicayoes 
praticas. 
Pouco tempo, pois a vistoria e bern complexa. 
Existem situayoes inusitadas que s6 podem ser vivenciadas no dia a dia. 
Assim que fiz o curso passei a vistoriador de veiculos. 
Voce aprende muitas coisas importantes sobre veiculos rna fica born mesmo no dia a 
dia. 
OBS: Nao tenho conhecimento, fiz o curso meu ha 11 anos. 
I TOTAL I = 49 1 

OTIMO 
Deixou em branco. 
Deixou em branco. 
Tivemos instruyoes em loco, com trabalho pratico junto com OS professores que 
ministraram o curso 
Deixou em branco. 
0 chefe da 22a CIRETRAN me orientou quanto a funyao de vistoriador, pois realizo essa 
funyao na falta de funcionarios, ou pela determinayao do chefe. 
Curso esclarecedor com exemplos diversos de chassis nas mais variadas situayoes. 
Aprendi muita coisa e sempre estou aprendendo mais. 0 curso e intensivo com muita 
informayao, masse aprende muito. 
0 curso e 6timo para uma aprendizagem e capacidade de aprender todos os tipos de 
irregularidades nos veiculos. 
0 curso com durayao de tres dias foi bern claro objetivo e rigoroso pequenos detalhes era 
urn motivo para nao prosseguir com a vistoria 
Com bastante qualidade e 6timos instrutores. 
Otimo. II 
Mais urn aprendizado para os funcionarios. 
Deixou em branco. III 03 
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TOTAL 
TOTAL 

5. 
RIDM I = 01 
REGULAR III IIIli = 08 
BOM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII= 48 
OTIMO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 33 
EM BRANCO IIIIIIII = 08 
OUTROS I = 01 
NAO FIZ NENHUM CURSO I = 01 

TOTAL = 100 

6. 
SIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 25 

A.o IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

P ARCIALMENTTE 
EM BRANCO 

7. 
SIM 

TOTAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
II 

Nessa 61 a Ciretran e calmo, tern pouco movimento1 creio que esta seja a razao. 

= 54 
= 19 
= 02 

= 100 

DE inicio sim, mas com o passar do tempo e o risco que se assume e com as possiveis 
conseqiiencias de urn erro, nao e tao vantajoso. 
Apos o ultimo aumento de sahirio, ficou mais proximo da realidade da responsabilidade 
exigida, porem na fun9ao de examinador, ainda fica a desejar, quanto a remunera9ao. 
Em branco. 
Em bora o tempo de servi9o me favore9a no salario da prefeitura 
Quanto a fun9a0 de vistoriador e urn born salario. 
Em branco. 
Mais podia ser melhor 
Mas deveria melhorar. 
0 salario faz jus, mas o adicional de insalubridade, nao. 
Porque eu gosto muito do que fa9o o DETRAN me ensinou muitas coisas fiz muitas 
amizades, sou muito feliz trabalhando aqui. 
Em branco 
So nao recebo exames praticos por ser PM. 
A fun9aO Vistoriador e desenvolvida periodicamente, nao e uma fun9aO permanente. 
Sim, nao e ruim mais pode ser melhor. 
Sim, Poderia ser melhor. 
Sim, mais acho que deveria ganhar pelo tempo de casa que tenho. 
Sim. IIIII 
Sim, como salario inicial acho urn born salario, mais o Detran deveria ter urn plano de 
carreira para que gradativamente e atraves do esfor9o de cada funcionario o salario fos e 
aumentado. 
Sim poderia ser melhor se fossemos avaliados, tambem pelo grau de estudo, mas com 
certeza1 iremos ser. 
TOTAL 24 
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NAO 
Supervisao, vistoria, entre outros, e de grande responsabilidade e nao admite vacilos, tern 
que estar sempre buscando aprimorar seus conhecimentos. 
Pela responsabilidade de checar todos os itens do veiculo. 
A responsabilidade que nos temos e sujeito a sermos presos por fazer uma vistoria mal 
feita, me leva a ter uma insatisfa<;ao. Portanto , pe<;o que seja feito cursos melhores para os 
vistoriadores. 
E muito pouco pela responsabilidade, e o dobro de urn vigilante terceirizado que trabalha 
12 x 36 e qualquer comerciario ganha isso. 
Porque e uma area onde se trabalha bastante, inclusive onde ha risco de acidentes quando 
se tira urn decalque embaixo de onibus, caminhao, etc.Alem do mais eu trabalho na area de 
veiculos montando processo e o meu salario e a metade do que os meus colegas ganham. 
Como vistoriador temos responsabilidades maiores do que urn atendente, inclusive com 
usuarios que fazem pressao e comentarios intimidadores. 
Acho que para a fun<;ao de supervisor, deveria ter urn adicional e tambem o valor pago aos 
examinadores praticos, sao irrisorios diante dos problemas enfrentados e o perigo (risco) 
que o examinador corre. 
Em branco. 
Inicialmente, nao dispomos de equipamentos, ferramentas para executar os servi<;os, o 
opcional de insalubridade nao da nem para pagar as camisas que sujamos com graxa e 
oleo. 0 trabalho e constante e ha necessidade de urn auxiliar. Todo material que disponho, 
saiu do meu bolso, menos thinner e estopa. 
Em branco. 
Na propor<;ao rela<;ao trabalho x responsabilidade, compara<;ao a outros orgaos da esfera 
estadual, e urn dos menores salarios. 
Pela realidade do pais. 
Deveria o DETRAN ter urn plano de salario para supervisores, acima dos outros 
funcionarios (Atendentes) uma vez que a responsabilidade e bern maior. Quanto a vistoria, 
e depositado 0 valor referente a insalubridade. 
E uma fun<;ao/fun<;oes de grande responsabilidade, deve ser melhor remunerado. 
Pela responsabilidade assumida com rela<;ao ao mesmo, e pouca remunera<;ao. 
Nao pela responsabilidade em assinar. 
Pel a responsabilidade que tenho ao ass mar urn a vistoria ou ao analisar alguma 
documenta<;ao condizente. 
Pois fazemos todo o processo de documenta<;ao, sobrecarregando uma responsabilidade 
maior do que o salario pago para a fun<;ao exercida. 
Acredito que o fato de ser supervisor de area com anos de experiencia, examinador, 
vistoriador, sejam motivos para que tenha uma diferen<;a salarial. 
Penso que a vistoria e uma grande responsabilidade, adultera<;ao e crime e o risco que 
corremos de fazer vistoria em carro adulterado existe, se por acaso o vistoriador nao ver 
que 0 chassi e adulterado, 0 problema pode ser grande. 
Em branco. Ninguem fica feliz com o que ganha. Sempre quer mais. 
Em branco 
Tendo em vista a responsabilidade. 
Acredito que deveria ser maior, tendo em vista a responsabilidade de manter os veiculos de 
acordo com a lei vigente e o contato com os produtos quimicos na vistoria de veiculos. 
Por que faz muito tempo que nao e regulamentado o valor. 
Sendo supervisor e vistoriador as responsabilidades sao maiores, no entanto nao ha 
valoriza<;ao monetaria para tal. 
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A responsabilidade e grande, e ate pouco tempo com o numero de funcionarios reduzidos, 
recai para a chefia quase tudo, desde a vistoria ate a montagem de processos na area de 
veiculo e habilitayao. 
Acredito que por ter urna responsabilidade maior que outros funcionarios deveria ser 
classificado de uma maneira diferente na classe salarial. 
Para quem se articula praticamente em todos os setores. Ex: vistoria, exame, lacre, 
atendimento, revisoes, com certeza poderia melhorar algo. 
As vezes ha situayoes de extrema responsabilidade com as funyoes exigidas. 
Acho a bonificayao por insalubridade, urn valor simb6lico, pois o rico e alto, ainda mais 
tratando-se de onibus, caminhoes velhos e motores quentes. 
Nao. 
0 vistoriador teria que ser melhor remunerado, porque tern que ter muita responsabilidade 
para vistoriar urn veiculo. 
Eu acho que a responsabilidade e muito grande e o salario e baixo. 
Apesar de utilizar produtos quimicos e risco de acidentes constante, nao sou remunerado 
por isto. Ex: insalubridade. 
Porque urn vistoriador tern muita responsabilidade, podendo estar esquentando urn carro 
roubado, ou estar colocando em circulayao urn veiculo sem condiyao, alem de estarmos 
sempre entrando embaixo de veiculos pesados e em cima de motores quentes. 
Por causa da nossa responsabilidade 
Muita responsabilidade. 
Em branco. 
A funyao de vistoriador exige responsabilidade, alem das condiyoes onde sao realizadas, na 
3a CIRETRAN, falta seguranya e local apropriado, urna vez que nao e coberto e pelo 
grande numero de caminhoes sujos, devido a cidade Portuaria e por ultimo, a falta de 
material adequado para realizar o serviyo. 
A vistoria exige muita responsabilidade, atenyao e criteria. Na 3a CIRETRAN 
(P ARANAGUA), devido a alguns fatores, ha pouca seguranya tomando o trabalho dificil e 
desgastante. 
0 salario deveria ser reajustado anualmente, de acordo com a funyao. 
Se olhar pelo lado financeiro o desgaste de roupas e calyados nao compensa o beneficia no 
salario. Aguardo desde Abril de 2006 uniformes e calyados para a realizayao da funyao que 
nao vieram. 0 desgaste pessoal tambem e bern maior que em outras areas. 
Por se tratar de manipulayao de documentos, o salario deveria ser melhor. 
Nao ganho compativel com o serviyo. 
Se analisa pela responsabillidade de validar uma vistoria que hoje em muitos veiculos o 
valor passa a casa dos R$ 100.000,00 e a gratificayao e de R$ 40,00 
Nao, urna quantia tao irris6ria (R$ 40,00), nao pode deixar urn vistoriador contente, como 
tamanho da responsabilidade que e passado a ele pelos instrutores do curso. 
Nao, por ser uma grande responsabilidade, nao _gue as outras funyoes nao seja. 
Nao, pela responsabilidade que temos a decalcar urn veiculo, penso que o salario poderia 
ser mais condizente. 
Nao, urn salario minima mais 20%. 
Nao. II 
Nao, 1 o - nao conheyo os instrutores do Detran. 2° - A responsabilidade que temos nos 
varios setores do Detran e inconcebivel o valor que recebemos. 
Nao, pelo fato de ser uma funyao onde e necessaria, muitas vezes, mexer com produtos 
quimicos, tamar chuva, entrar em baixo de carretas o adicional deveria ser maior. 
Nao, muita responsabilidade. 
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Nao, analisando literalmente todas as atividades, em especial a minha e de urn grau de 
responsabilidade muito grande podendo ter conseqiiencias serias se mal aplicada. Por isso 
o sahirio deve ser revisto. 
Nao, os sahirios dos funciomirios do Detran, diante da responsabilidade sao em geral muito 
baixo. Deveria ter pelo menos algurna gratifica9ao por desempenho de fun9ao e que 
variasse de acordo com o grau de responsabilidade da fun9ao executada. 
Nao, a responsabilidade para ser vistoriador e muito grande. 
Nao, por que nao fa9o apenas a fun9ao de vistoriador, mas todas as outras fun9oes da area 
de veiculos. 
Nao pelo perigo em que nos corremos ao entrar embaixo de urn caminhao. Ontem mesmo 
fui tirar urn decalque e levei urn choque. 
Nao, a responsabilidade e grande, pOlS se 0 vistoriador deixar de cumprir OS 
procedimentos, leva ao erro todos os funcionarios.Alem do mais o gasto com vestuario e 
significante no or9amento. 
Nao, todos temos urn ideal e nosso valor profissional. Tenho o conhecimento de pessoas 
que sabem "de menos e sao muito melhor remunerados. 
Nao, eu trabalho muito. 
Nao, esta fun9ao alem de insalubre, e de suma importancia, talvez esta importancia nao 
esteja sendo dispensada pelo responsavel por sua avalia9ao quando determinam urn a 
gratifica9ao irris6ria para esta atividade. 
Nao, deveria ser urn pouco maior o salario, principalmente a insalubridade. 
Nao, temos que primar pelo born atendirnento a todos. 0 salario nao condiz por que temos 
muita responsabilidade em vistoria, montagem de processos revisoes e sinaliza9oes de 
processos, e se por ventura errarmos, seremos evidentemente cobrados por isso. Alem de 
que funcionarios em cargos de comissao contratados por for9a politica, sem arcar com 
responsabilidade inerentes ao servi9o, entram com salario superior, sem serem funcionarios 
do Detran. 
Nao~ a responsabilidade em assinar os laudos, deveriam ser repensados e melhor avaliados. 
Nao, por que sou chefe vistoriador e ganho igual a muitos chefes. 
Nao, a responsabilidade e muito grande para urn vistoriador. 
Nao, acurnula-se fun9oes demais responsabilidade como supervisor, revisor porem o 
salario praticarnente e o mesmo de urn atendente que entrou ha pouco tempo no Detran. 
Nao, pela responsabilidade da chefia. 
Nao, acredito que a insalubridade esteja fora ou abaixo. Deveria ser creditado urn valor 
pelo cargo e nao somente insalubridade. 
Nao, pela importancia e pela complexidade o salario deveria ser equiparado ao dos peritos. 
Nao, devido a imensa responsabilidade que nos e concedida, e parecido com urn medico ao 
receitar urn remedio para urn paciente. Jamais pode dar errado. E urna vistoria e tambem 
tern que ser muito rigida, pois nao pode nada estar divergente no veiculo. 
Nao, 6rgao municipal nao pode pagar mais. 
Nao pela fun9ao exercida o salario equipara de urn estatutario e o estatutario atende o 
usuario. Faz vistoria e a chefia, ele assume responsabilidades. Por isso chefia nao pode 
receber igual a urn estatutario 
TOTAL 76 

TOTAL I = 100 
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8. 
RS 4oo a 6oo IIIIII = 06 
RS 650 a 8oo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 22 
MAIS DE R$ 800 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 63 
EM BRANCO IIIIIIIII = 09 

TOTAL = 100 

9. 
SIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 60 
NAO III = 03 
P ARCIALMENTTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 29 
EM BRANCO IIIIIIII = 08 

TOTAL = 100 

10. 
SIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 26 
NAO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 29 
P ARCIALMENTTE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 37 
EM BRANCO IIIIIIII = 08 

TOTAL = 100 

11. 
SIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 32 
NAO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

= 50 
PARCIALMENTTE IIIIIIIIII = 10 
EM BRANCO IIIIIIII = 08 

TOTAL = 100 

12. 
CADA3 MESES IIII = 04 
CADA6MESES IIII = 04 
CADA 12 MESES IIIIIIIIIIIII = 13 
SOMENTE UMA VEZ IIII = 04 
NUNC A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 55 
EM BRANCO IIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 20 

TOTAL = 100 

13. 
ENSINO FUNDAMENTAL III III II = 08 
ENSINO MEDIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 46 
ENSINO SUPERIOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = 31 
OUTRO III II II = 07 
EM BRANCO IIIIIIII = 08 

TOTAL = 100 
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14. 
SIM 
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Sim, Por que existe falta de funciomirios que pudessem realizar a funyao para que a 
vistoria fosse realizada com maior tranqiiilidade e com maior qualidade. 
Sim, estou fazendo o serviyo completo como eu fui treinado. 
Sim, todos os itens previstos como sendo os de seguranya e equipamentos exigidos pelo 
CTB. 
Sim, por serem itens de seguranya e ser obrigatorio por lei. 
Sim, na medida do possivel na pnitica e teoria. 
Sim. IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sim, somos o orgao competente, cabe a nos fiscalizar os veiculos de maneira correta para a 
seguranya do proprio usmirio. 
Sim, para ter uma vistoria mais completa. 
Sim, eu checo os itens principais, porem uma vistoria completa acho dificil alguem 
realizar. 
Sim, luz alta, luz baixa, pisca, buzina, alerta, pneus, cinto, estepe, chave de roda, chave de 
fenda e extintor. 
Sim, so nao checo o motor, por que nao e o procedimento. Acho que deveria ser obrigado. 
Sim, ao vistoriar urn veiculo, solicito ao proprietario todos os equipamentos exigidos por 
lei. Lei e Lei, se nao possuir algum item explico ao proprietario, se houver questionamento 
pelo mesmo, que nao ha como mudar as regras. Somente se houver alterayao da Lei, eu 
aceitarei vistoriar. 
Sim, se nao checar, nao e vistoria. 
Sim, e aplicado tudo aquilo que aprendi no curso de vistoriador. 
Sim, so em veiculos novos, em outros veiculos, as pessoas vern e pedem par atirar 
decalques, mas explico que e feita a vistoria, se todos os equipamentos estao dentro das 
normas. 
Sim, exceto em veiculos novos, procuro checar todos os itens. 
Sim, sao previstos em Lei, e sao para a seguranya do usuario e terceiros. 
Sim, todos os itens exigidos. 
Sim, basica. 
Sim, conforme Resoluyao 14/98. 
Sim, uma vistoria bern apurada, garante ao condutor/proprietario, maior seguranya, menos 
ocorrencia junto ao orgao fiscalizador. 
Sim, a vistoria deve ser aplicada a todos. 
Sim, pela exigencia do oficio. 
Sim, cinto, parte eletrica, pneus, vidros, etc ... extintor. 
Sim, acho muito importante essa vistoria, que e para o proprio bern do usuario que e 
orientado a regularizar seu veiculo para seu proprio bern. 
Sim, e necessario a verificayao de todos os itens, pois quando se assina o decalque, estou 
afirmando que o veiculo esta em perfeitas condiyoes de uso. 
Sim, o carro tern que estar de acordo com o que o CTB exige. 
Sim, luz alta e baixa, freio, re, luz, placa, pisca, pneus, extintor e chassi, insulfilme, 
rebaixamento, para-briza em ordem. 
Sim, sempre procuramos fazer em conformidade com o codigo de transito. 
Sim, conforme orientayao do curso de vistoriadores. 
Sim, o veiculo tern que estar com todos os equipamentos obrigatorios , luz, pneus, etc ... 
Sim, por que o veiculo deve estar em perfeitas condiyoes de trafego, para garantir a 
seguranya de todos. 
Sim, procuro efetuar uma boa vistoria. 
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NAO 
Nao, e priorizados seguran~a, parte eletrica, pneus, limpadores de para-brisa, extintor, 
sinaliza~ao e ilumina~ao. 
Nao. IIIIIIIII = 10 

PARCIALMENTE 
Parcialmente, por que os poucos equipamentos que tenho, alguns foi eu que comprei. 
Parcialmente, nao ha equipamento necessario e tempo. Sao checados OS itens basicos: luzes 
gerais, freios, extintores, cinto de seguran~a, estado geral do veiculo. 
Parcialmente, checo apenas os itens principais de seguran~a do veiculo. 
Parcialmente, tendo em vista a realidade local. 
Parcialmente, a cada veiculo existem situa~oes diferentes no qual se aplica~ao fosse 
rigorosa, nao passaria nenhum veiculo. 
Parcialmente, apenas os que sao do meu conhecimento. 
Parcialmente, ja fazia vistoria no DER. 
Parcialmente, sao verificados apenas OS itens principais, devido as outras atividades, o 
tempo da vistoria acaba sendo pouco. 
Parcialmente, posso ate observar, mas por questoes politicas, deixa-se passar alguma coisa. 
Parcialmente, somente checo os itens basicos, pois fico na posi~ao de auxiliar, , ainda 
desconhe~o muitos procedimentos. 
Parcialmente, existem itens que par se poder fazer uma avalia~ao completa, dever-se-ia 
conduzir o veiculo para testa-lo, como: freio, motor, embreagens e estabilidade. 
Parcialmente. III 
Parcialmente, OS itens que ficam dentro do veiculo geralmente nao sao averiguados. 
Parcialmente, verifica os itens exigidos pelas resolu~oes, 02/98 e 05/98 que e o que se 
cobra na pratica. 
Parcialmente, fazemos as vistorias baseadas nas resolu~oes: 002 e 005/98. 
Parcialmente, verifico todos os itens obrigatorios de seguran~a, em especial OS mats 
freqiientemente utilizados pelo condutor. 
Parcialmente, desconhe~o alguns. 
Parcialmente, ha itens como o extintor, que eu tenho varias duvidas em avalia-lo. 
Parcialmente, cobramos aqui na Ciretran, principalmente a ilumina~ao e o extintor. 
Parcialmente, na medida do possivel sim, dependendo do fluxo em atento aos mats 
importantes. 
Parcialmente, devido ao grande numero de veiculos vistoriados diariamente, fica 
impossivel fazer uma vistoria completa em todos os veiculos. Portanto em momentos de 
apuro, da-se maior aten~ao ao chassi, motor e outros itens principais. 
Parcialmente, pois nao sei se 0 que estou cobrando, sao todos OS itens ou nao. 

24 
EM BRANCO 
I Em branco. IIIIIIIIIIIIII 

TOTAL 




