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PORTARIA Nº 331 DE 09 DE MARÇO DE 2015. 

 

Dispõe sobre as condições para atendimento de 

pleitos relativos à redistribuição equitativa de 

exames médicos e psicológicos após emissão a 

emissão do formulário RENACH. 

 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições legais, em especial no artigo 1° do Decreto Governamental nº 

20.242/2004 e no inciso X, do artigo 22, do Código de Trânsito Brasileiro, 

 

CONSIDERANDO que o art. 88 e § 1º da Portaria DETRAN/MA nº 805/2008 estabelecem a 

distribuição imparcial de exames, por meio da divisão equitativa, obrigatória e impessoal, 

dentre as clínicas médicas e psicológicas, realizada via sistema SEATI/DETRAN; 

 

CONSIDERANDO que a distribuição equitativa, obrigatória e impessoal dos exames deve ser 

mantida, mas que é necessário estabelecer critérios para as redistribuições que venham a ser 

pleiteadas, quando devidamente fundamentadas; 

 

CONSIDERANDO que após a distribuição do exame via sistema SEATI/DETRAN podem 

ocorrer situações fáticas ou circunstanciais que venham a dificultar, prejudicar ou 

impossibilitar a realização do exame do candidato; e 

 

CONSIDERANDO que a redistribuição, se necessária, também deverá observar os mesmos 

critérios da distribuição equitativa, obrigatória e impessoal dos exames; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar que os pedidos para a redistribuição de exames médicos e psicológicos só 

sejam autorizados se devidamente fundamentados e comprovados mediante apresentação de 

documentos hábeis que fundamentem o pleito. 

 

Art. 2º - A redistribuição do exame observará o constante do art. 44, caput, da Portaria 

DETRAN/MA nº 1202/2015, relativamente à obrigatoriedade de observar as clínicas médicas 

e psicológicas do mesmo município onde estiverem instaladas. (Redação dada pela Portaria 

1038/2018) 

 

Art. 3º - Consideram-se situações fáticas ou circunstanciais que podem dificultar, prejudicar 
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ou impossibilitar a realização do exame do candidato, desde que devidamente comprovadas: 

 

a) a suspensão ou o cancelamento pelo DETRAN/MA da clínica credenciada, após a 

emissão da ERE; 

 

b) a situação de emergência ou de calamidade pública decretada no município sede da 

clínica credenciada, após a emissão da ERE, que tenha afetado a regular prestação dos 

serviços; 

 

c) a mudança de domicílio, ocorrida após a emissão da ERE; 

 

d) o atraso injustificado na realização de exames. 

 

§1º. Excetua-se de comprovação por parte do requerente o disposto na alínea “a”. 

 

§2º. Por atraso injustificado na realização de exames se entende os casos em que o candidato 

encaminhado à clínica mediante a ERE comprove ter comparecido ao local, pelo menos por 

duas vezes, em datas e horários diferentes, sem ter conseguido atendimento. 

 

§3º. Desde que devidamente justificados, casos omissos ou fortuitos, não tratados no caput, 

serão objeto de análise e deferimento ou indeferimento pelo Diretor Geral do DETRAN/MA. 

 

Art. 4º - Os pleitos para redistribuição de exames médicos e psicológicos serão dirigidos à 

Controladoria do DETRAN/MA, a quem caberá, após a análise do seu fundamento e da 

respectiva comprovação, opinar conclusivamente pelo deferimento ou indeferimento do 

pedido. (Redação dada pela Portaria 1038/2018) 

 

§1º. Os requerimentos da espécie deverão conter, minimamente, os campos apresentados no 

Anexo I desta Portaria. 

 

§2º. Deferido o pleito, a Coordenadoria de Habilitação providenciará a redistribuição 

equitativa, obrigatória e impessoal do exame. 

 

§3º. Indeferido o pleito, a Controladoria providenciará o arquivamento do processo. (Redação 

dada pela Portaria 1038/2018) 

 

§4º. As situações fáticas ou circunstanciais tratadas na alínea “d” do art. 3º serão objeto de 

relatório semestral que a Ouvidoria encaminhará à Controladoria para fins de 

acompanhamento, auditoria do credenciado e, sendo o caso, aplicação das penalidades 
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previstas na Portaria 1204/2015. (Redação dada pela Portaria 1038/2018) 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições 

anteriores. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

SÃO LUÍS/MA, 09 DE MARÇO DE 2015. 

 

 

Publicado no DOE/MA na Edição nº. 46 de 11 de março de 2015. 

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES 

DIRETOR GERAL – DETRAN/MA. 
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ANEXO I – PORTARIA Nº 331 DE 09 DE MARÇO DE 

2015. 

 

 

À 

Controladoria do DETRAN/MA 

 

 

  

 

.........................................................................................................., CPF........................................, 

residente   e   domiciliado(a)   à  ................................................................................................................, 

município de .................................., nos termos da Portaria DETRAN/MA nº 331/2015, vem solicitar a 

V. Sa. a redistribuição de exame (ERE anexa), em razão de .................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

.......................................................... 

 
Observação: juntar os documentos que comprovam a alegação de solicitação da redistribuição do 

exame. 

 

N. Termos. 

 

P. Deferimento 

 
 

São Luís (MA), ........./ ........................../ 20..... 
 

 
 

Assinatura do Requerente 


