
ILUSTRÍSSIMOS DRs. PROMOTORES DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA, MPSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GUOLLO LTDA, 

pessoa jurídica inscrita sob CNPJ/MF 02.485.813/0001-44, credenciada junto ao 

DETRAN/SC sob registro 175/99, na classificação AB, com sede comercial 

localizada na Rua Alfredo Del Priori, 125, Centro, na cidade de Cocal do Sul 

(SC), CEP 88845-000, onde recebe notificações, considerando o disposto nos 

artigos 127 e 129 da Constituição Federal, vem com o devido respeito e lisura 

apresentar DENÚNCIA, contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA – DETRAN/SC, órgão regulamentador das 

atividades relativas ao trânsito situado na Av. Almirante Tamandaré, 480, 

Coqueiros, em Florianópolis (SC), CEP 88080-160, pelas razões que passa a 

expender e de onde ficará evidenciado a prática de inoperância e omissão que 

deverão ser apuradas com máxima urgência, pois, vão contra os interesses de 

grande parte dos catarinenses e vem ocasionando inúmeros prejuízos aos 

valores morais, éticos e materiais.  

 

RAZÕES DA DENÚNCIA 

 

Sabe-se que o Ministério Público de Santa Catarina possui intuito 

maior de fiscalizar e zelar, perante o Poder Judiciário, pela defesa da ordem 

jurídica, dos interesses da sociedade, da fiel observância da Constituição 



Federal, bem como, das legislações que asseguram a ordem jurídica, 

democrática, os interesses sociais ou individuais, impedindo sobretudo lesões 

ao meio ambiente, direitos humanos, ao consumidor e a moralidade 

administrativa.  

Nesta ênfase afirmamos que buscamos manter esforços 

imprescritíveis, desconsiderando muitas vezes a falta de condições plenas para 

execução da tarefa, no entanto, é imprescindível citar que apesar disso 

infelizmente ainda existem ocorrências que geram entraves alheios as nossas 

possibilidades e apesar de todas as tentativas de vermos resplandecer não 

enxergamos senão como única opção trazer a baila essa demanda que seguirá. 

Acreditando sim, que o denunciante exerce seu papel de forma exemplar e 

cumpre as determinações emanadas pelo Douto Órgão de Trânsito neste ato 

“denunciado”, finalmente, expõem-se as razões pelo qual se apresenta a 

presente.  

Como credenciados somos submissos as diretrizes e fiscalização do 

DETRAN/SC e assim, exercemos nossas atividades de maneira exemplar 

durante os 23 anos de atuação neste mercado, sem quaisquer indícios que 

desabonem os trabalhos prestados aos que confiam nesta empresa, todavia, 

nestes últimos meses nos sentimos desassistidos e não respaldados por quem 

deveria ser o norteador para solucionar os entraves emergentes e que estejam 

além da competência do denunciante.  

Destacamos sim, que compreendemos todas as dificuldades do atual 

cenário delineadas pela pandemia que nos assola e por isso estamos solidários, 

entretanto, evidenciamos que planos de atuação e proteção à saúde foram 

orquestrados para garantir o bom desempenho das tarefas deste credenciado. 

Em suma, nos resta abordar o tema que da causa a delação que é a 

“reconhecida falta de EXAMINADORES PRÁTICOS” para avaliação no teste de 

direção veicular, etapa conclusiva para obter-se a Carteira Nacional de 

Habilitação, documento extremamente valoroso para os cidadãos. O caso em 

tela é notoriamente antigo, ou seja, não surgiu por conta da pandemia, contudo, 

devido a omissão dos gestores atuais do órgão denunciado entramos em 

colapso e atualmente a região Sul do Estado, mais especificamente, as cidades 



de Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Urussanga, Orleans e Lauro Muller estão 

sem a execução regular do mencionado exame, que inclusive, é taxado no valor 

de R$ 62,31 (sessenta e dois reais e trinta e um centavos) e mesmo havendo 

liquidação não há garantia de efetuação do serviço onerado. 

Vale enfatizar que levamos isso a conhecimento de autoridades, 

órgãos de imprensa, associação de trânsito, parlamentares, governo do estado, 

enfim, aqueles que imaginávamos poder interceder a favor da população 

necessitada e infelizmente nos sentimos as margens da sociedade, por isso, 

vamos elencar e-mails, manifestos em redes sociais e links importantes que 

poderão propiciar a conclusão indubitável da legitimidade na recepção desta 

denúncia. 

Deste modo passamos a aludir as comprovações respeitando a 

ordem cronológica, discorre-se: 

 

1) Mensagem eletrônica noticiando ausência de exames práticos 

devido a férias de funcionário, sendo que, já estávamos enfrentando 

restrições severas na realização do mesmo ocasionadas pela 

pandemia (julgamos compreensível) mas atentamos, ao fato da 

inexistência de avaliador substituto; 

 

 

 

 

 



2) Manifestação em redes sociais (Instagram / Facebook) datada em 

05/08/2020, já que, nos encontrávamos praticamente há 5 meses 

sem avaliações regulares e atônitos pela omissão do denunciado; 

 



3) Segunda manifestação em redes sociais (Instagram / Facebook) 

datada de 20/08/2020, sugestionando apuração e investigação por 

parte da imprensa, entendendo que o mundo mesmo que 

timidamente começava a vislumbrar o horizonte, enquanto o 

DETRAN/SC mantinha-se estagnado; 

 



4) Passadas as exposições houveram algo em torno de 45 dias tênues, 

porém, tornamos a ficar sem avaliação prática e após exaustiva 

cobrança eis que surgem as duas mensagens eletrônicas 

encaminhadas pela Circunscrição de Trânsito de Urussanga;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) À partir do ato supracitado e um tanto incrédulos adotamos postura 

mais incisiva, afim de, obter respostas definitivas surgindo então, a 

terceira publicação nas redes sociais (Facebook / Instagram) em 

vídeo; 

 

 

 

 



6) Então passamos a ganhar o apoio e solidariedade da imprensa 

regional e estadual, como percebe-se nos print´s de reportagens da 

mídia falada e escrita; 

 

 

 

 

* Reportagem exibida na emissora NSC em 20 de janeiro de 2021 

 

 

 



 

 

* Reportagem impressa no Jornal Tribuna de Notícias de circulação regional edição do 

fim de semana 22, 23 e 24 de janeiro de 2021 

 

 



7) Após esgotarem todas as escusas imagináveis e elucidado o fato 

legítimo da ausência de avaliações de direção, noticiou-se o 

seguinte e-mail enviado pela Circunscrição Regional de Criciúma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Conforme visto anteriormente o fator gerador do caos na etapa 

derradeira do processo de obtenção da CNH é a “FALTA DE 

EXAMINADORES”, para tanto, sem testes e extenuados de buscar 

soluções vieram as mensagens abaixo replicadas pelo CITRAN de 

Içara e Urussanga;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Por fim, cessado o prazo do “lockdown” interno que fora decretado 

precocemente pelo delegado da 6ª Regional, Dr. Vítor Bianco Junior, 

recebemos este informativo emitido pela própria autoridade sobre 

os EXAMES PRÁTICOS; 

 

 

 

* Outros Link´s relacionados:  

 

https://tnsul.com/2021/geral/sem-examinadores-alunos-aguardam-meses-para-

concluir-cnh/ 

 

https://fdr.com.br/2020/10/22/falhas-no-site-do-detran-sc-travam-agendamento-

nas-unidades/ 

 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/dificuldades-no-uso-do-detran-digital-

atrasam-atendimento-presencial-diz-delegada 

 

Estando seguros que ficou amplamente caracterizado a omissão e 

indiferença do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina acerca do 

https://tnsul.com/2021/geral/sem-examinadores-alunos-aguardam-meses-para-concluir-cnh/
https://tnsul.com/2021/geral/sem-examinadores-alunos-aguardam-meses-para-concluir-cnh/
https://fdr.com.br/2020/10/22/falhas-no-site-do-detran-sc-travam-agendamento-nas-unidades/
https://fdr.com.br/2020/10/22/falhas-no-site-do-detran-sc-travam-agendamento-nas-unidades/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/dificuldades-no-uso-do-detran-digital-atrasam-atendimento-presencial-diz-delegada
https://www.nsctotal.com.br/noticias/dificuldades-no-uso-do-detran-digital-atrasam-atendimento-presencial-diz-delegada


exarado, reiteramos nosso compromisso com a verdade e a confiança plena no 

instinto investigativo desta promotoria que elucidará com afinco possíveis pontos 

obscuros.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Considerando o explanado, alegamos que prestamos todos os 

serviços inerentes a Carteira Nacional de Habilitação de maneira idônea e 

ilibada, buscando estreito comprometimento com as normas e procedimentos 

regulamentadores da atividade, tanto que até o presente momento, e durante os 

anos de credenciamento “nunca” vimos o nome de nossa empresa estampado 

em qualquer escândalo, procurando sempre manter cordial relacionamento com 

os órgãos de trânsito, tal  qual, com CFC’s de nossa Circunscrição e demais 

regiões não temendo aqui em afirmar que também os representamos. 

Sendo o suficiente, aguardamos brevidade na análise e apuração da 

presente denúncia, mantendo-se à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Requer-se, por derradeiro, que após o recebimento e autuação desta, 

sejam tomadas as devidas providências observando-se todas as medidas 

cabíveis. 

 

Exora-se Deferimento.  

 

Cocal do Sul (SC), 26 de março de 2021. 

 

Rafael Guollo 


