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PORTARIA Nº 225, DE 10 DE MARÇO DE 2017 

 

 
Dispõe sobre a sindicância para apuração das 

responsabilidades dos credenciados, na 

condição de Centro de Formação de 

Condutores, Clínicas Médicas e Psicológicas, 

Empresas de Despachantes e congêneres, e dá 

outras providências. 

 

 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e no exercício da competência que lhe é 

atribuída pelos Artigos 1° e 38 do Decreto Estadual n° 20.242 de 26 de janeiro de 2004, e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar e adequar o procedimento apuratório de 

infrações passíveis de penalidade de advertência e suspensão até 30 (trinta) dias cometidas 

por credenciados; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, parágrafo único da Resolução CONTRAN nº 

358/2010; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento de controle e 

fiscalização das pessoas, naturais ou jurídicas, credenciadas junto ao Departamento 

Estadual de Trânsito do Maranhão, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer o procedimento de sindicância para apuração de infrações passíveis de 

aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias, previstas na 

Portaria DETRAN/MA nº. 1204/2015, praticadas por Centro de Formação de Condutores, 

Clínicas Médicas e Psicológicas, Empresas de Despachantes, Inspetores de Trânsito, 

Representantes de Órgãos Públicos, Representantes de Empresas Privadas Detentoras de 

Frotas de Veículos e seus integrantes, observando o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

Art. 2º. O Chefe da Controladoria é a autoridade competente para determinar a instauração de 

sindicância para apurar irregularidade de credenciado por comissão composta por, no mínimo, 

03 (três) agentes públicos a serviço da Controladoria, indicando qual deles figurará como 

presidente. 

 

§1º. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 

identificação do denunciante e sejam formuladas por escrito.  

 

§2º. Quando o fato narrado na denúncia não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 

penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.  
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 Art. 3º. A sindicância poderá ser instaurada como medida preparatória e resultará em: 

 

I. arquivamento do processo;  

II. aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;  

III. instauração de processo administrativo disciplinar na forma da Portaria DETRAN/MA 

nº. 1204/2015;  

 

Parágrafo único. O prazo para conclusão de sindicância não excederá 30 (trinta) dias, salvo 

justificado motivo a critério da autoridade, que o prorrogará por igual período.  

 

Art. 4º. Como medida cautelar e a fim de que o credenciado não venha a influir na apuração 

da irregularidade ou cause danos a terceiros, mediante inserção ou exclusão de dados no 

Sistema Informatizado do DETRAN/MA, o Chefe da Controladoria poderá determinar o 

bloqueio do seu acesso ao Sistema e/ou ao setor de Atendimento a Credenciados, assim como 

sobrestamento de processo de credenciamento da empresa correspondente, de seus integrantes 

e equipamentos, enquanto perdurar o motivo justificador da medida ou ordenar o interesse 

público. 

 

Art. 5º. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e demais 

diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos 

e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

 

Art. 6º. As testemunhas serão intimadas mediante mandado expedido pelo presidente da 

comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.  

 

§1º. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha 

trazê-lo por escrito.  

 

§2º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.  

 

§3º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação 

entre os depoentes, caso necessário.  

 

§4º. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente 

comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para 

inquirição. 

 

Art. 8º. Tipificada a infração disciplinar, o sindicado será citado por mandado expedido pelo 

presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-

se-lhe vista dos autos na repartição, em data e hora previamente ajustados com o presidente. 

 

§1º. Havendo dois ou mais sindicados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.  

 

§2º. No caso de recusa do sindicado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa 

contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo servidor que fez a citação, com a 

assinatura de (02) duas testemunhas. 

 

Art. 9º. Considerar-se-á revel o sindicado que, regularmente citado, não apresentar defesa no 

prazo estipulado nesta norma.  
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Parágrafo Único. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo.  

 

Art. 10. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 

 

§1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do 

credenciado sindicado.  

 

§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do credenciado, a comissão indicará o dispositivo legal 

ou regulamentar transgredido e, sendo o caso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

 

Art. 11. A sindicância, com o relatório, será remetido ao Chefe da Controladoria para 

julgamento no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do processo. 

 

Parágrafo único. Reconhecida a inocência do credenciado, a autoridade instauradora do 

processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos 

autos. 

 

Art. 12. O julgamento acatará o relatório, salvo quando contrário às provas carreadas nos 

autos.  

 

Parágrafo Único. Quando o relatório contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora 

poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o credenciado de 

responsabilidade. 

 

Art. 13. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 

 

Art. 14 . O artigo 3º da Portaria 1204/2015 passa a vigorar nos seguintes termos: 

 

“Art. 3º. As infrações de responsabilidade das empresas credenciadas, 

cometidas por seus sócios, representantes e prepostos, bem como dos 

inspetores de trânsito e de representantes de órgão público e de 

empresas privadas detentoras de frota de veículo são puníveis pelo 

Diretor Geral do DETRAN/MA nos casos de aplicação da pena de 

suspensão de até 60 (sessenta) dias e cassação do credenciamento, e 

pelo Chefe da Controladoria do DETRAN/MA nos casos de aplicação 

da pena de advertência por escrito e suspensão até 30 (trinta) dias.” 

 

Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Luís (MA), 10 de março de 2017. 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO 

Diretor Geral – DETRAN/MA 


